A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,

TARTALOMJEGYZÉK

2006. május 9.,

111/2006. (V. 9.) Korm. r.

kedd
26/2006. (V. 9.) BM–GKM e. r.
20/2006. (V. 9.) EüM r.

54. szám
5/2006. (V. 9.) IHM r.

9/2006. (V. 9.) NKÖM r.
10/2006. (V. 9.) NKÖM r.
11/2006. (V. 9.) NKÖM r.

Ára: 1127,– Ft

96/2006. (V. 9.) KE h.
1049/2006. (V. 9.) Korm. h.

II. rész JOGSZABÁLYOK

Oldal
A veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az utasbiztonsági ellenõrzést végzõk felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi,
szakmai) adatok körének meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004.
(VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . .
Az igazságügyi informatikai és hírközlési szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának eljárási rendjérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki
védettségének megszüntetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonyának megszûnésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl . . . . . . . .
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Új Magyarország Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója. . . . . . .
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4169
4170

4171

4192
4193
4201
4208
4218
4218
4218
4219

nyításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 7. §-ának
(1) bekezdése alapján – a következõket rendeli el:

A Kormány rendeletei
1. §

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 Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irá-

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl szóló
101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel 2006. április 25-én
13 órától, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád
és Békés megyék veszélyeztetett településeinek közigazgatási területére kihirdetett veszélyhelyzetet feloldja és a
Tisza folyó Szolnok város–déli országhatár közötti, továbbá a Zagyva, a Hármas-Körös és a Maros folyók védelmi
szakaszaira elrendelt rendkívüli árvízvédelmi készültséget
megszünteti.
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2. §

vékenység ellátását a szakmai szempontok egységes érvényesülésének biztosítása érdekében szakmailag segíti.

(1) Ez a rendelet 2006. május 9-én 15 órakor lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet.

(3) A szakmai irányítással azt a rendõrt lehet megbízni,
aki megfelel az utasbiztonsági ellenõrzés önálló végzéséhez – külön jogszabályban1 – elõírt feltételeknek.

(2) A Kormány e rendeletét a Kat. tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján a közszolgálati mûsorszórók útján is kihirdeti.

3. §

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
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 légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának u) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az utasbiztonsági ellenõrzés végrehajtására kötelezett gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: kötelezett), az e tevékenység felügyeletét, szakmai irányítását ellátó rendõri szervekre, valamint az utasbiztonsági ellenõrzést végzõ biztonsági személyzetre
(a továbbiakban: ellenõrök) terjed ki.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában utasbiztonsági ellenõrzés az
a tevékenység, amely az utasforgalomban részt vevõ személyek, a légitársasági alkalmazottak (ideértve a légijármû személyzetét is), a poggyászok, az áru- és postaküldemények,
továbbá a fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek átvizsgálására irányul, a jogellenes cselekmények elkövetésére
alkalmas fegyverek, robbanóanyagok vagy más, a polgári légiközlekedésre veszélyes eszközök, anyagok kiszûrése, a repülõtér zárt területére történõ be-, illetve a légijármûre való
feljuttatásának megelõzése céljából.
(2) E rendelet értelmében az utasbiztonsági ellenõrzés
felügyeletét gyakorló rendõrhatóság a repülõtereken mûködõ utasbiztonsági ellenõrzési rendszert ellenõrzi és a te-

Az utasbiztonsági ellenõrzést ellátó szervezet vezetõje,
illetve a kötelezett a felügyelet végrehajtását köteles lehetõvé tenni, az ellenõrzés során feltárt hiányosságokat soron kívül megszüntetni.
A rendõrség felügyeleti és szakmai irányítási
tevékenysége
4. §
Az Országos Rendõr-fõkapitányság:
a) az utasbiztonsági ellenõrzés módszertanát tartalmazó rendõrségi, szakmai iránymutatásokat ad ki,
b) elrendeli és végrehajtja az utasbiztonsági ellenõri tevékenység ellenõrzését,
c) ellátja nyílt paranccsal az utasbiztonsági ellenõrök
országos ellenõrzésére jogosultakat.
5. §
(1) Az utasbiztonsági ellenõrzés felügyeletét és szakmai
irányítását a repülõtér mûködési helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság, a Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér esetében a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Repülõtéri Biztonsági Szolgálata (a továbbiakban
együtt: illetékes rendõrhatóság) látja el.
(2) Az illetékes rendõrhatóság:
a) elõzetesen véleményezi a felügyelete alá tartozó ellenõrök vezetõi kinevezését, felmentését,
b) felügyeli és rendszeresen ellenõrzi az illetékességi
területén mûködõ utasbiztonsági ellenõrzési tevékenységet, jóváhagyja a feladat ellátását szabályozó technikai,
munkaszervezési utasításokat,
c) szigorított ellenõrzés elrendelésekor intézkedik a
felügyelt szervezet szolgálatának fokozott ellenõrzésére, a
szervezet szükség szerinti megerõsítésére,
d) ellenõrzi:
da) az ellenõrök tevékenységére vonatkozó jogszabályok, elõírások betartását,
db) az ellenõrzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét,
dc) a jóváhagyott létszám feltöltöttségét, az ellenõrök
igénybevételét,
dd) a szolgálat ellátásának hatékonyságát,
1
Az utasbiztonsági ellenõrzést végzõ személyek e feladatra történõ felkészítésének és vizsgáztatásának rendjérõl szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 2. §.
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de) az ellenõrzés helyzetét, technikai felszerelését és
berendezésének állapotát,
df) az ellenõrök tevékenységét, felkészültségét, intézkedéseit,
dg) a szolgálati okmányok és nyilvántartások meglétét,
vezetését,
e) az ellenõrzéseken tapasztalt hiányosságokat, megállapításokat ellenõrzési naplóban rögzíti,
f) elemzi az együttmûködés helyzetét,
g) intézkedik az utasbiztonsági ellenõrzések végrehajtása során észlelt hiányosságok megszüntetésére, határozatban kötelezheti az utasbiztonsági ellenõrzést végrehajtó
szervezetet a biztonságot sértõ gyakorlat megszüntetésére.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés g) pontja alapján hozott
határozatban megjelölt hiányosságokat az utasbiztonsági
ellenõrzést végzõ szervezet az elõírt határidõn belül nem
szüntette meg, a rendõrség ideiglenesen átveszi az utasbiztonsági ellenõrzés végrehajtását, melynek költségeit a kötelezettre hárítja, vagy elrendeli a tevékenység felfüggesztését, egyidejûleg az illetékes hatóságnál kezdeményezi a
szükséges eljárás megindítását.
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A felügyelet és szakirányítás értékelése
9. §
(1) Az utasbiztonsági ellenõrzést végzõ szervezet éves
tevékenységérõl a felügyeletet ellátó rendõri szervnek – az
Országos Rendõr-fõkapitányság által meghatározott egységes szempontok szerint – összefoglaló jelentést kell készíteni.
(2) Az illetékes rendõrhatóságok az összefoglaló jelentések
összesítését a tárgyévet követõ év január 20-ig terjesztik fel az
országos rendõrfõkapitány közbiztonsági helyetteséhez.
(3) Az Országos Rendõr-fõkapitányság minden év február 15-ig – a kötelezettek bevonásával – értékeli az elõzõ
év utasbiztonsági ellenõrzésének tapasztalatait. Az Országos Rendõr-fõkapitányság az értékelésrõl készült jelentést
megküldi a Polgári Légiközlekedési Hatóságnak.
Záró rendelkezés
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

6. §
Az illetékes rendõrhatóság szakmai irányítás keretén
belül jogosult:
a) az ellenõrök tevékenységének a helyszínen történõ
ellenõrzésére,
b) szakszerûtlen utasbiztonsági ellenõrzés észlelésekor
az ellenõrzés megismételtetésére,
c) a biztonsági ellenõrzésen már átesett személy(ek), illetve poggyász(ok) ismételt utasbiztonsági ellenõrzésének
elrendelésére,
d) szakszerûtlen és hanyag munkavégzés észlelése esetén, az érintett ellenõr közvetlen munkahelyi vezetõjének
azonnali kirendelésére,
e) a repülésbiztonságot súlyosan veszélyeztetõ szakszerûtlen ellenõrzés megállapítása esetén az ellenõr leváltására, az utasbiztonsági ellenõr önálló munkavégzésének
felfüggesztésére és vizsgáztatásának elrendelésére, valamint – amennyiben az utasbiztonsági ellenõrzést ellátó
szervezet az azonnali váltásáról gondoskodni nem tud – az
ellenõrzés rendõrrel történõ végrehajtására,
f) az ellenõrök tevékenységének rendszeres – próbavizsgálattal történõ – szakmai tesztelésére.
7. §
A rendõrség a felügyeleti tevékenység során észlelt, intézkedést igénylõ hiányosságokról felvett jegyzõkönyv
egy-egy példányát megküldi a felügyelt szervezet vezetõjének és a Polgári Légiközlekedési Hatóságnak.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

Dr. Kóka János s. k.,

belügyminiszter

gazdasági és közlekedési 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 egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII.
törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati,
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyûjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §

8. §
A repülõtér üzemeltetõje, valamint a fegyveres biztosítást és a szakfelügyeletet ellátó rendõrhatóság vezetõje az
együttmûködés módjáról megállapodást köt.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 20/2006. (V. 9.) EüM rendelethez
[1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez]

A. rész – Ágazati Adatgyûjtési Rendszer a 2006. évre
Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1001/06

1003/06

A központi háziorvosi ügyelet
forgalmi jelentése

Jelentés az iskola-egészségügyi
munkáról

Védõnõi jelentés összesítõje

jellege

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

M

évenkénti

valamennyi központi háziorvosi
ügyelet

Országos Szakfelügyeletei Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály,
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Alapellátási Intézet,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Országos Szakfelügyeletei Módszertani Központ

M

M

évenkénti

évenkénti

valamennyi iskolai (óvodai)
egészségügyi feladatot ellátó
orvos, védõnõ
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

valamennyi körzeti védõnõ

címzettje

KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete,
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Alapellátási Intézet,
OTH Védõnõi Szakfelügyeleti Fõosztály
székhely szerint illetékes ÁNTSZ fõvárosi kerületi,
városi intézetének vezetõ védõnõje
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézetének
vezetõ védõnõje

ÁNTSZ fõvárosi, megyei
intézetének vezetõ védõnõje

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Alapellátási Intézet,
Központi Statisztikai Hivatal,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

a tárgyévet
követõ
január 15.
a tárgyévet
követõ
május 25.

iskolaévet
követõ
szeptember 10.
december 20.

a tárgyévet
követõ
január 15.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 20.
a tárgyévet
követõ
április 28.
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ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi
intézetének vezetõ védõnõje

beérkezési
határideje
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1002/06

címe

Az adatszolgáltatás

nyilvántartási
száma

1104/04

1205/04

Az adatszolgáltatás

címe

jellege

gyakorisága

Jelentés az urológiai
járóbetegeket ellátó szakrendelõk,
ambulanciák, szakambulanciák,
magánrendelõk mûködésérõl

V

évenkénti

Tüdõbeteg-gondozók éves
jelentése

V

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(eredetiben és összesítve)

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

valamennyi tüdõbeteg-gondozó
intézet

regionális szakfelügyelõ fõorvos 3 példányban
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete
1 példányban
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
(eredetiben és összesítve)
az ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
megyei bõr- és nemibeteg-gondozó,
regionális szakfelügyelõ fõorvos,
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete,
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

Országos Korányi TBC és
Pulmonológiai Intézet
A bõr- és nemibeteg-gondozók
mûködési kimutatása

M

évenkénti

valamennyi bõr- és
nemibeteg-gondozó intézet

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

fõvárosi, megyei urológiai szakfelügyelõ fõorvos
2 példányban

beérkezési
határideje

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 1.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.

MAGYAR KÖZLÖNY

valamennyi urológiai
szakrendelõ, ambulancia,
szakambulancia, magánrendelõ
fõvárosi, megyei urológiai
szakfelügyelõ fõorvos

regionális szakfelügyelõ fõorvos

1206/06

címzettje
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nyilvántartási
száma

1207/04

címe

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

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

V

havonkénti,
évenkénti

A pszichiátriai gondozók
jelentése

V

évenkénti

1209/04

Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

V

évenkénti

1210/04

Fõvárosi, megyei kardiológiai
jelentés

V

évenkénti

címzettje

valamennyi bõr- és
nemibeteg-gondozó intézet

megyei bõr- és nemibeteg-gondozó,
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvos,
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete,
Országos Epidemiológiai Központ

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

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

Országos Epidemiológiai
Központ

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

havonkénti
tárgyhót követõ
hónap 5.
évenkénti
tárgyévet
követõ
január 31.
havonkénti
tárgyhót követõ
hónap 25.
évenkénti
tárgyévet
követõ
február 15.
évenkénti
tárgyévet
követõ év
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.

tárgyévet
követõ
január 31.
február 15.
március 31.
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valamennyi pszichiátriai gondozó ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete illetékes
[felnõtt (A) és gyermek (B)]
szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Országos Pszichiátriai és
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Neurológiai Intézet
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi addiktológiai ellátást ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa,
végzõ szolgáltató,
Országos Addiktológiai Intézet
tulajdonformától függetlenül
Országos Addiktológiai Intézet
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Nemzeti
Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi kardiológiai
fõvárosi, megyei kardiológus szakfelügyelõ fõorvos
fekvõbeteg osztály, szakrendelés
(felnõtt, gyermek)
fõvárosi, megyei kardiológus
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
szakfelügyelõ fõorvos
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
Gottsegen György Országos
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Kardiológiai Intézet
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

beérkezési
határideje

MAGYAR KÖZLÖNY

1208/04

adatszolgáltatóinak meghatározása

4174

Az adatgyûjtés

nyilvántartási
száma

1211/04

címe

Jelentés a
kábítószer-fogyasztókról
és kezelésükrõl

Az adatszolgáltatás
címzettje

beérkezési
határideje

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

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

Országos Addiktológiai Intézet,
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ
január 31.

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

a tárgyévet
követõ
április 30.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Közpon

Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Közpon

a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
május 31.
a tárgyévet
követõ
június 15.

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

MAGYAR KÖZLÖNY

jellege

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

4175

nyilvántartási
száma

1213/06

címe

Kábítószer-fogyasztók kezelési
igényének indikátora (TDI)

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

Ú

negyedévenkénti,
évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály

EüM Egészségpolitikai Fõosztály Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet

a tárgynegyedévet
követõ
hónap 15.

a tárgynegyedévet
követõ
hónap 15.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
május 1.

MAGYAR KÖZLÖNY

drogambulanciák és
Országos Addiktológiai Intézet
drogközpontok, háziorvosok,
pszichiátriai és addiktológiai
gondozók, gyermek- és ifjúsági
pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai és addiktológiai
osztályok és szakambulanciák,
krízisintervenciós osztályok,
illetve szakambulanciák,
drogterápiás intézetek,
alacsonyküszöbû szolgáltatók,
büntetés-végrehajtási intézetek,
elterelést végzõ szervezetek
(megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatók, egészségügyi
szolgáltatók)
igazságügyi orvostani intézetek, Országos Addiktológiai Intézet
orvosszakértõi intézetek,
Rendõrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
Országos Addiktológiai Intézet
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

beérkezési
határideje

4176

Az adatgyûjtés

2006/54. szám

nyilvántartási
száma

1214/06

Jelentés az elterelésben
résztvevõkrõl

Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységrõl

jellege

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Ú

negyedévenkénti,
évenkénti

a büntetõeljárás alternatívájaként
egészségügyi vagy megelõzõ
felvilágosító szolgáltatás
végzésére jogosult egészségügyi
intézmények és
megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatók
Országos Addiktológiai Intézet

V

évenkénti

Jelentés a sportegészségügyi
szakrendelõk munkájáról

V

évenkénti

beérkezési
határideje

Országos Addiktológiai Intézet

a tárgynegyedévet
követõ
hónap 15.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály

a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
május 1.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály,
Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
valamennyi otthoni szakápolást
OEP Finanszírozási Informatikai Fõosztálya,
szolgáltató
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
OEP Finanszírozási Informatikai
Fõosztálya

1413/04

címzettje

valamennyi sportegészségügyi
szakrendelõ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
megyei sportegészségügyi szakrendelõ,
Budapesten: az Országos Sportegészségügyi Intézet

megyei sportegészségügyi
szakrendelõ

ÁNTSZ megyei intézete,
Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi
Intézet

ÁNTSZ fõvárosi intézete

Országos Sportegészségügyi
Intézet

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

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
február 28.

MAGYAR KÖZLÖNY

1312/04

címe

Az adatszolgáltatás

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

4177

nyilvántartási
száma

1414/04

1515/06

1617/04

címe

jellege

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Kimutatás a repülési, belvízi
hajózási és tengerészeti egészségi
alkalmassági vizsgálatokról

V

évenkénti

valamennyi repülõszakorvos,
valamint
foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására
jogosult orvos, továbbá a
repülõorvosi központok
központvezetõ fõorvosai
Fodor József Országos
Közegészségügyi Központ
Repülési, Hajózási és
Tengerészeti Egészségügyi
Központja
valamennyi fogszabályozó
tevékenységet végzõ
szakrendelés, tulajdoni formától
függetlenül
Fog- és Szájbetegségek Országos
Intézete

A fogszabályozó-szakrendelések
összesítõ jelentése

A fogászati alap- és
szakrendelések összesítõ jelentése

Jelentés onkológiai
tevékenységrõl

M

M

V

évenkénti

évenkénti

évenkénti

tulajdonformától függetlenül
minden mûködõ felnõtt-,
gyermek-, (iskola) fogászat,
szájsebészeti osztályok
(részlegek) ambulanciái,
parodontológiai szakrendelések,
fogászati röntgen munkahelyek
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
illetékes szakfelügyelõ fõorvosa

címzettje

beérkezési
határideje

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

a tárgyévet
követõ
január 15.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ
január 31.

Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete

a tárgyévet
követõ
január 31.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ
március 16.
a tárgyévet
követõ
január 31.

Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete

a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 16.
a tárgyévet
követõ
január 20.
január 31.
a tárgyévet
követõ
április 15.
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Fog- és Szájbetegségek Országos EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Intézete
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi onkológiai feladatok ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi intézet,
ellátása céljából szervezett
regionális szakfelügyelõ fõorvos,
járóbeteg-szakrendelés és
Országos Onkológiai Intézete
fekvõbeteg osztály, részleg
ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete
intézet
Országos Onkológiai Intézet
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

MAGYAR KÖZLÖNY

1516/06

Az adatszolgáltatás

4178

Az adatgyûjtés

nyilvántartási
száma

1618/04

címe

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

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

V

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

valamennyi
fekvõbeteg-gyógyintézet
pszichiátriai osztály
Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet

1619/06

1621/04

Jelentés a rehabilitáció fekvõés járóbeteg tevékenységérõl

Jelentés az aneszteziológiai és
intenzív terápiás ellátásról

M

V

V

évenkénti

évenkénti

évenkénti

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Informatikai és Szervezési Osztálya
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
Fréderic Joliot Curie Országos Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet

valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol radiológiai
tevékenységet végeznek
(diagnosztikai és terápiás)
Fréderic Joliot Curie Országos
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Szakfelügyeleti
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Módszertani Központ
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi fekvõ- és
járóbeteg-szakellátó rehabilitációt
végzõ osztály, részleg,
ambulancia, ortetikai-protetikai
szakrendelõ, nappali kórház,
kivéve pszichiátria
Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa

valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol aneszteziológiai,
vagy aneszteziológiai és intenzív
terápiás betegellátó tevékenységet
végeznek
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
fõorvosa
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egyészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

beérkezési
határideje

a tárgyévet
követõ
január 15.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
február 28.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
január 15.

a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

1620/04

Jelentés a radiológiai
tevékenységrõl

címzettje

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.

4179

nyilvántartási
száma

1622/04

1824/04

címe

jellege

gyakorisága

Jelentés az urológiai
fekvõbetegeket ellátó klinikák,
osztályok, részlegek mûködésérõl

V

évenkénti

Orvosi klinikai laboratóriumok
jelentése

A szakfelügyelõ fõorvosok éves
beszámolója

V

M

évenkénti

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

valamennyi urológiai klinika,
osztály, részleg

fõvárosi, megyei urológiai szakfelügyelõ fõorvos
2 példányban

fõvárosi, megyei urológiai
szakfelügyelõ fõorvos

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(eredetiben és összesítve)

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

valamennyi egészségügyi
intézmény, szolgálat és minden
munkahely, ahol in vitro orvosi
klinikai laboratóriumi
vizsgálatokat végeznek,
tulajdonostól és mûködtetõtõl
függetlenül
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

regionális szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

valamennyi városi szakfelügyelõ
fõorvos
megyei szakfelügyelõ fõorvos
regionális szakfelügyelõ fõorvos

Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott
újszülöttekrõl (csecsemõkrõl)

M

évenkénti

4029/04

Jelentés az egészségügyi
szakképzés indításáról

V

eseményhez
kötõdõ

országos szakfelügyelõ fõorvos
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
(Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása)
egészségügyi szakképzést
folytató intézmények
(a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. §-a alapján)

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
megyei szakfelügyelõ fõorvos és városi
tisztifõorvos
országos szakfelügyelõ fõorvos és megyei
tisztifõorvos
országos szakfelügyelõ fõorvos,
a régióban mûködõ fõvárosi és megyei ÁNTSZ
intézete
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
fenntartó
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

beérkezési
határideje

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.

a tárgyévet
követõ
március 16.
tárgyévet
követõ
március 31.
április 30.
április 30.

május 31.
június 30.
tárgyévet
követõ
április 30.
a szakképzés
indítását követõ
10. nap

2006/54. szám

3027/06

címzettje

MAGYAR KÖZLÖNY

3026/06

Az adatszolgáltatás

4180

Az adatgyûjtés

nyilvántartási
száma

4030/04

4133/06

címe

Jelentés a diplomával
rendelkezõk szakvizsgáiról

Épületkataszter a
fekvõbeteg-ellátó intézetekrõl

jellege

gyakorisága

V

évenkénti

M

M

többévenkénti

többévenkénti

...........................................................................
A nyomtatványt az Orvos-, Kórháztechnikai
Intézet küldi meg az adatszolgáltatók részére.
5031/04

5032/04

Jelentés az intézeti
gyógyszertárak
költségfelhasználásáról
Jelentés az intézeti
gyógyszertárak éves
költségfelhasználásáról

V

havonként

V

évenként

adatszolgáltatóinak meghatározása

Egészségügyi Felsõfokú
Szakirányú Szakképzési
és Továbbképzési Bizottság

címzettje

EüM Egészségpolitikai Fõosztály

EüM Humánpolitikai Fõosztály,
Magyar Orvosi Kamara,
Magyar Gyógyszerész Kamara
önkormányzati, valamint az EüM Orvos- és Kórháztechnikai Intézet
felügyelete alá tartozó
fekvõbeteg-ellátó intézmények,
az orvosi-, illetve
egészségtudományi karral
rendelkezõ egyetemek, az MB,
HM, IM, MÁV, továbbá az
egyházi, alapítványi és magán
fekvõbeteg-ellátó intézmények
Orvos- és Kórháztechnikai Intézet EüM Költségvetési, Tervezési
és Vagyongazdálkodási Fõosztály,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal
önkormányzati, valamint az EüM Orvos- és Kórháztechnikai Intézet
felügyelete alá tartozó
fekvõbeteg-ellátó intézmények,
az orvosi, illetve
egészség-tudományi karral
rendelkezõ egyetemek, az MB,
HM, IM, MÁV, továbbá az
egyházi, alapítványi és magán
fekvõbeteg-ellátó intézmények
Orvos- és Kórháztechnikai Intézet EüM Költségvetési, Tervezési
és Vagyongazdálkodási Fõosztály,

beérkezési
határideje

tárgyévet
követõ
január 15.
január 31.

a tárgyévet
követõ
január 15.

a tárgyévet
követõ
június 30.
a tárgyévet
követõ
április 15.

MAGYAR KÖZLÖNY

.........................................................................
A nyomtatványt az Orvos-, Kórháztechnikai
Intézet küldi meg az adatszolgáltatók részére.
4134/06
Energiakataszter a
fekvõbeteg-ellátó intézetekrõl

Az adatszolgáltatás

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

a tárgyévet
követõ
június 30.

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
valamennyi intézeti gyógyszertár területileg illetékes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI

tárgyhót követõ
hónap 30.

valamennyi intézeti gyógyszertár területileg illetékes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI
megyei, fõvárosi tisztifõgyógyszerész

tárgyévet
követõ
február 28.

4181

4182

Megjegyzések

1. Az adatgyûjtések négyjegyû nyilvántartási száma a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendeletben kiegészült a 2004. évre utaló 04 jelzéssel.
2. ,,Az adatgyûjtés jellege” megnevezésû rovatban használt rövidítések jelentése:
V – változatlan adatgyûjtés
M – módosított adatgyûjtés
Ú – új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés
3. ,,Az adatszolgáltatás beérkezési határideje”: amennyiben a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenõnap, a határidõ a következõ munkanap.

MAGYAR KÖZLÖNY
2006/54. szám

Az adatgyûjtés
nyilvántartási
száma

1001/04

1003/04

A központi háziorvosi ügyelet
forgalmi jelentése

Jelentés az iskola-egészségügyi
munkáról

Védõnõi jelentés összesítõje

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

V

évenkénti

valamennyi központi háziorvosi
ügyelet

adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH
régióközpont

adatszolgáltató székhelye szerint
illetékes KSH régióközpont

KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

KSH Egészségügyi Statisztikai
Osztály

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Országos Alapellátási Intézet
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete,
adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH
régióközpont
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ
január 15.
a tárgyévet
követõ
április 28.
a tárgyévet
követõ
május 25.
iskolaévet
követõ
szeptember 10.
november 12.

ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

november 19.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Alapellátási Intézet
székhely szerint illetékes ÁNTSZ fõvárosi kerületi,
városi intézetének vezetõ védõnõje

december 20.

M

V

évenkénti

évenkénti

valamennyi iskolai (óvodai)
egészségügyi feladatot ellátó
orvos, védõnõ
adatszolgáltató székhelye szerint
illetékes KSH régióközpont
adatszolgáltató székhelye szerint
illetékes KSH régióközpont
KSH Egészségügyi Statisztikai
Osztály

valamennyi körzeti védõnõ

címzettje

beérkezési
határideje

jellege

ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi
intézetének vezetõ védõnõje

adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH
régióközpont

adatszolgáltató székhelye szerint
illetékes KSH régióközpont

KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete

KSH Egészségügyi Statisztikai
Osztály

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Alapellátási Intézet

a tárgyévet
követõ
január 15.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 20.
a tárgyévet
követõ
április 28.

MAGYAR KÖZLÖNY

1002/05

címe

Az adatszolgáltatás
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B. rész – Ágazati Adatgyûjtési Rendszer a 2005. évre

4183

nyilvántartási
száma

1104/04

1205/04

Az adatszolgáltatás

címe

jellege

gyakorisága

Jelentés az urológiai
járóbetegeket ellátó szakrendelõk,
ambulanciák, szakambulanciák,
magánrendelõk mûködésérõl

V

évenkénti

Tüdõbeteg-gondozók éves
jelentése

V

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(eredetiben és összesítve)

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészégügyi Statisztikai Osztály

valamennyi tüdõbeteg-gondozó
intézet

megyei bõr- és nemibeteggondozó intézet

regionális szakfelügyelõ fõorvos 3 példányban
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete
1 példányban
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
(eredetiben és összesítve)
az ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
megyei bõr- és nemibeteg-gondozó,
regionális szakfelügyelõ fõorvos,
ÁNTSZ illetékes fõvárosi kerületi, városi intézete
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

Országos Korányi TBC
és Pulmonológiai Intézet
A bõr- és nemibeteg-gondozók
mûködési kimutatása

V

évenkénti

valamennyi bõr- és
nemibeteg-gondozó intézet

fõvárosi, megyei urológiai szakfelügyelõ fõorvos
2 példányban

beérkezési
határideje

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 1.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
február 10.
a tárgyévet
követõ
április 30.

MAGYAR KÖZLÖNY

valamennyi urológiai
szakrendelõ, ambulancia,
szakambulancia, magánrendelõ
fõvárosi, megyei urológiai
szakfelügyelõ fõorvos

regionális szakfelügyelõ fõorvos

1206/04

címzettje

4184

Az adatgyûjtés

2006/54. szám

nyilvántartási
száma

1207/04

címe

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

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

V

havonkénti,
évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

valamennyi bõr- és
nemibeteg-gondozó intézet

címzettje

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

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

1208/04

A pszichiátriai gondozók
jelentése

V

évenkénti

1209/04

Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

V

évenkénti

1210/04

Fõvárosi, megyei kardiológiai
jelentés

V

évenkénti

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

tárgyévet
követõ
január 31.
február 15.
március 31.

4185

valamennyi pszichiátriai gondozó ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete illetékes
[felnõtt (A) és gyermek (B)]
szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Országos Pszichiátriai és
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Neurológiai Intézet
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi addiktológiai ellátást ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa,
végzõ szolgáltató,
Országos Addiktológiai Intézet
tulajdonformától függetlenül
Országos Addiktológiai Intézet
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi kardiológiai
fõvárosi, megyei kardiológus szakfelügyelõ fõorvos
fekvõbeteg osztály, szakrendelés
(felnõtt, gyermek)
fõvárosi, megyei kardiológus
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,
szakfelügyelõ fõorvos
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet
Gottsegen György Országos
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Kardiológiai Intézet
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

havonkénti
tárgyhót követõ
hónap 5.
évenkénti
tárgyévet
követõ
január 31.
havonkénti
tárgyhót követõ
hónap 25.
évenkénti
tárgyévet
követõ
február 15.
évenként
tárgyévet
követõ
év április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

Johan Béla Országos
Epidemiológiai Központ

beérkezési
határideje

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

nyilvántartási
száma

1211/04

Jelentés a kábítószer
fogyasztókról és kezelésükrõl

Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységrõl

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

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

Országos Addiktológiai Intézet,
ÁNTSZ regionális szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ
január 31.

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

a tárgyévet
követõ
április 30.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
május 31.
a tárgyévet
követõ
június 15.

V

évenkénti

címzettje

beérkezési
határideje

jellege

EüM Egészségpolitikai Fõosztály Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság,
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó
Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi otthoni szakápolást
OEP Finanszírozási Informatikai Fõosztálya,
szolgáltató
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
OEP Finanszírozási Informatikai
Fõosztálya

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

MAGYAR KÖZLÖNY

1312/04

címe

Az adatszolgáltatás

4186

Az adatgyûjtés

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.

2006/54. szám

nyilvántartási
száma

1413/04

címe

Jelentés a sportegészségügyi
szakrendelõk munkájáról

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

V

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

valamennyi sportegészségügyi
szakrendelõ

megyei sportegészségügyi szakrendelõ,
Budapesten: az Országos Sportegészségügyi Intézet

megyei sportegészségügyi
szakrendelõ

ÁNTSZ megyei intézete,
Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi
Intézet

ÁNTSZ fõvárosi intézete

Országos Sportegészségügyi
Intézet

1515/04

Kimutatás a repülési, belvízi
hajózási és tengerészeti egészségi
alkalmassági vizsgálatokról

A fogszabályozó-szakrendelések
összesítõ jelentése

V

V

évenkénti

évenkénti

Fog- és Szájbetegségek Országos EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Intézete
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
február 28.
a tárgyévet
követõ
január 15.

a tárgyévet
követõ
január 31.

a tárgyévet
követõ
január 31.

MAGYAR KÖZLÖNY

1414/04

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
valamennyi repülõszakorvos,
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
valamint foglalkozásegészségügyi Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására
Központja
jogosult orvos, továbbá a
repülõorvosi központok
központvezetõ fõorvosai
Fodor József Országos
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Közegészségügyi Központ
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Repülési, Hajózási és
Tengerészeti Egészségügyi
Központja
valamennyi fogszabályozó
Budapesten: a szakfelügyelõ fõorvos (az ÁNTSZ
tevékenységet végzõ
fõvárosi intézete),
szakrendelés, tulajdoni formától fõvároson kívüliek: Fog- és Szájbetegségek
függetlenül
Országos Intézete
Budapesten: a szakfelügyelõ
Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete
fõorvos

beérkezési
határideje

2006/54. szám

Az adatgyûjtés

a tárgyévet
követõ
február 15.
a tárgyévet
követõ
március 1.

4187

nyilvántartási
száma

1516/04

1618/04

jellege

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

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
illetékes szakfelügyelõ fõorvosa,
Budapesten: a megbízott
gyermekfogászati fõorvos
Fog- és Szájbetegségek Országos
Intézete

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

a tárgyévet
követõ
január 31.

Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete

a tárgyévet
követõ
február 15.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi intézet,
regionális szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Onkológiai Intézet

a tárgyévet
követõ
március 16.
a tárgyévet
követõ
január 20.

Jelentés onkológiai
tevékenységrõl

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

V

V

évenkénti

évenkénti

valamennyi onkológiai feladatok
ellátása céljából szervezett
járóbeteg-szakrendelés és
fekvõbeteg osztály, részleg
ÁNTSZ fõvárosi kerületi, városi
intézet
Országos Onkológiai Intézet

valamennyi
fekvõbeteg-gyógyintézet
pszichiátriai osztály
Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet

1619/04

beérkezési
határideje

címe

Jelentés a radiológiai
tevékenységrõl

V

évenkénti

valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol radiológiai
tevékenységet végeznek
(diagnosztikai és terápiás)
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

ÁNTSZ fõvárosi/megyei intézete

január 31.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa,
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Informatikai és Szervezési Osztálya
EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ
április 15.
a tárgyévet
követõ
január 15.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ
március 16.
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1617/04

Az adatszolgáltatás
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Az adatgyûjtés

a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
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1620/04

1621/04

1723/05

Jelentés a rehabilitáció fekvõ- és
járóbeteg tevékenységérõl

Jelentés az aneszteziológiai és
intenzív terápiás ellátásról

Jelentés az urológiai
fekvõbetegeket ellátó klinikák,
osztályok, részlegek mûködésérõl

Statisztikai jelentés az OMSZ-on
kívüli mentõszervezetek
tevékenységérõl

jellege

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

V

évenkénti

valamennyi fekvõ- és
járóbeteg-szakellátó rehabilitációt
végzõ osztály, részleg,
ambulancia, ortetikai-protetikai
szakrendelõ, nappali kórház,
kivéve pszichiátria
Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet

V

V

M

évenkénti

évenkénti

évenkénti

címzettje

beérkezési
határideje

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ
január 15.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet illetékes
szakfelügyelõ fõorvosa

a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.

valamennyi egészségügyi
intézmény, ahol aneszteziológiai
vagy aneszteziológiai és intenzív
terápiás betegellátó tevékenységet
végeznek
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
illetékes szakfelügyelõ fõorvosa
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

valamennyi urológiai klinika,
osztály, részleg

fõvárosi, megyei urológiai szakfelügyelõ fõorvos
2 példányban

fõvárosi, megyei urológiai
szakfelügyelõ fõorvos

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(eredetiben és összesítve)

Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

OMSZ-on kívüli valamennyi
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
mentést, betegszállítást végzõ
mentõszervezet
EüM Egészségpolitikai Fõosztály Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
a tárgyévet
követõ
január 31.
a tárgyévet
követõ
március 31.
a tárgyévet
követõ
április 30.
tárgyévet
követõ
február 20.
tárgyévet
követõ
április 1.
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nyilvántartási
száma

1824/04

3026/05

címe

Orvosi klinikai laboratóriumok
jelentése

A szakfelügyelõ fõorvosok éves
beszámolója

Az adatszolgáltatás

jellege

gyakorisága

V

évenkénti

M

évenkénti

adatszolgáltatóinak meghatározása

valamennyi egészségügyi
intézmény, szolgálat és minden
munkahely, ahol in vitro orvosi
klinikai laboratóriumi
vizsgálatokat végeznek,
tulajdonostól és mûködtetõtõl
függetlenül
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
valamennyi városi szakfelügyelõ
fõorvos

regionális szakfelügyelõ fõorvos

3027/04

Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott
újszülöttekrõl (csecsemõkrõl)

V

évenkénti

4029/04

Jelentés az egészségügyi
szakképzés indításáról

V

eseményhez
kötõdõ

4030/04

Jelentés a diplomával
rendelkezõk szakvizsgáiról

V

évenkénti

5032/04

Jelentés az intézeti
gyógyszertárak
költségfelhasználásáról
Jelentés az intézeti
gyógyszertárak éves
költségfelhasználásáról

V

havonkénti

V

évenkénti

regionális szakfelügyelõ fõorvos,
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet
követõ
január 31.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály,
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézet,
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály
megyei szakfelügyelõ fõorvos és városi
tisztifõorvos

a tárgyévet
követõ
március 16.
tárgyévet
követõ
március 31.
április 30.

országos szakfelügyelõ fõorvos és megyei
tisztifõorvos
országos szakfelügyelõ fõorvos,
a régióban mûködõ fõvárosi és megyei ÁNTSZ
intézete
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
EüM Egészségpolitikai Fõosztály
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete
KSH Egészségügyi Statisztikai Osztály

április 30.

május 31.
június 30.
tárgyévet
követõ
április 30.

EüM Egészségpolitikai Fõosztály
fenntartó
ÁNTSZ fõvárosi, megyei intézete

a szakképzés
indítását követõ
10. nap

EüM Egészségpolitikai Fõosztály

tárgyévet
követõ
január 15.
január 31.

EüM Humánpolitikai Fõosztály,
Magyar Orvosi Kamara,
Magyar Gyógyszerész Kamara
valamennyi intézeti gyógyszertár területileg illetékes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI

tárgyhót követõ
hónap 30.

valamennyi intézeti gyógyszertár területileg illetékes fõvárosi, megyei
Egészségbiztosítási Pénztárak, VTI
megyei, fõvárosi tisztifõgyógyszerész

tárgyévet
követõ
február 28.
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5031/04

országos szakfelügyelõ fõorvos
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
Johan Béla Országos
Epidemiológiai Központ
(Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása)
egészségügyi szakképzést
folytató intézmények
(a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. §-a alapján)
Egészségügyi Felsõfokú
Szakirányú Szakképzési
és Továbbképzési Bizottság

beérkezési
határideje

MAGYAR KÖZLÖNY

megyei szakfelügyelõ fõorvos

címzettje
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Megjegyzések
1. Az adatgyûjtések négyjegyû nyilvántartási száma a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendeletben kiegészült a
2004. évre utaló 04 jelzéssel.
Az adatgyûjtés változása esetén a 04 helyébe a változási év évszámának két utolsó számjegye kerül.
2. ,,Az adatgyûjtés jellege” megnevezésû rovatban használt rövidítések jelentése:
V – változatlan adatgyûjtés
M – módosított adatgyûjtés
Ú – új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés
3. ,,A feldolgozás módja” megnevezésû rovatban használt jelölések szerint az adatok feldolgozása:
E – elektronikus úton (számítógépen)
RE – részben elektronikus úton történik.
4. ,,Az adatszolgáltatás beérkezési határideje”: amennyiben a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenõnap, a határidõ a következõ munkanap.
A 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat 4. számú mellékletében meghatározott, a központi költségvetési szervekre
vonatkozó végrehajtandó szervezeti intézkedések keretében, 2005. február 15-i határidõvel sor kerül a KSH megyei
igazgatóságainak regionális integrációjára. A jelenlegi megyei igazgatóságok szerepét hét regionális KSH szerv veszi át.
A szervezeti átalakítás folyamányaként 2005. február 15-ét követõen a kérdõívek beküldési címe megváltozik. A KSH
a kérdõívekkel együtt postázott „Értesítés” címû levélben tájékoztatta az adatszolgáltatókat az illetékes KSH régióközpontok címérõl, a „Határidõnapló”-ban pedig az egyes kérdõívek beküldési címérõl, amely esetenként eltérhet az illetékes régióközpont címétõl.
Régióközpontok és hozzájuk tartozó megyék
Régióközpontok
száma

neve

megyék

címe

levelezési címe

telefonszáma

01

KSH Adatgyûjtõ fõosztály Budapest (01)
Pest megye (13)

1119 Budapest
Andor u. 47–49.

1518 Budapest
Pf. 118, 169

06 (1) 229-8000

02

KSH Pécsi Igazgatósága

Baranya megye (02)
Somogy megye (14)
Tolna megye (17)

7623 Pécs
József Attila u.
10/A

7602 Pécs
Pf. 371

06 (72) 533-300

05

KSH Miskolci
Igazgatósága

BAZ megye (05)
Heves megye (10)
Nógrád megye (12)

3527 Miskolc
Katalin u. 1.

3501 Miskolc
Pf. 115

06 (46) 518-200

06

KSH Szegedi Igazgatósága Bács-K. megye (03)
Békés megye (04)
Csongrád megye (06)

6726 Szeged
Jobb fasor 6–10.

6701 Szeged
Pf. 410

06 (62) 623-800

08

KSH Gyõri Igazgatósága

Gyõr-M.-S. megye (08)
Vas megye (18)
Zala megye (20)

9024 Gyõr
Bem tér 19.

9002 Gyõr
Pf. 37

06 (96) 502-400

09

KSH Debreceni
Igazgatósága

Hajdú-B. megye (09)
Szabolcs-Sz.-B. megye
(15)
Jász-N.-Sz. megye (16)

4029 Debrecen
Faraktár u. 29/B

4001 Debrecen
Pf. 145

06 (52) 529-800

19

KSH Veszprémi
Igazgatósága

Fejér megye (07)
Komárom-E. megye (11)
Veszprém megye (19)

8200 Veszprém
Radnóti tér 2.
II. em.

8202 Veszprém
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 igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-ának
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az informatika és hírközlés területén az igazságügyi
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellegének igazolására irányuló eljárás során e rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ, aki a Szaktv.
3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az igazságügyi informatikai és hírközlési szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének
igazolása iránti kérelmet nyújt be.
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(honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát);
b) a kérelem benyújtásáig végzett szakmai tevékenység
leírását azon gyakorlat részletes leírásával, melyek figyelembevételét a szakirányú szakmai gyakorlat számítása
szempontjából a kérelmezõ kéri, kitérve arra, hogy a kérelmezõ mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen idõtartamú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) a b) pontban részletezett gyakorlati idõ alatt fennálló
jogviszony munkáltató általi, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolását, amely tartalmazza a
munkavégzés idejét, valamint jellegét;
d) szakértõjelölt esetén az igazságügyi szakértõi intézménynek vagy szervezetnek a vezetõje által a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó igazolását.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglalt igazolásnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, lakcímét,
b) tájékoztatást az igazságügyi szakértõi intézmény
vagy szervezet és a kérelmezõ közötti szakmai kapcsolat
minõségérõl és idõtartamáról,
c) a legalább napi 6 órás idõtartamban végzett munka
igazolását.

4. §
2. §
Az informatika és hírközlés területén bejegyezhetõ igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM) igazolja.

3. §
(1) Az IHM-hez benyújtott kérelemnek tartalmaznia
kell:
a) A kérelmezõ
aa) személyi adatait (név, születési hely és idõ, anyja
neve, lakcíme);
ab) felsõfokú végzettségét igazoló oklevelének számát
és keltét (szak, szakirány feltüntetésével);
ac) a tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik);
ad) jelenlegi foglalkozását, beosztását;
ae) munkáltatójának megnevezését, címét.
b) Az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben megjelölt
képesítési feltétel meglétét igazoló okirat hiteles másolatát

(1) Szakmai gyakorlati idõként a szakirányú felsõfokú
végzettség és a szakképzettség megszerzése után, a kérelem benyújtását megelõzõen meglévõ, a megjelölt szakterületen eltöltött gyakorlati idõt lehet figyelembe venni.
(2) Szakmai gyakorlati idõként szakértõjelölt esetében
az alkalmazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi
6 órás idõtartamban végzett tevékenységet kell figyelembe
venni.
(3) A szakirányú szakmai gyakorlat számítása során
gyakorlati idõként az az idõtartam számítható be, amely az
igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben megjelölt szakterületekhez kapcsolódó végzettség vagy szakképesítés szakmai ismereteinek megfelel.

5. §
A szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl szóló igazolás az alábbiakat tartalmazza:
a) a kérelmezõ személyi adatait (név, születési hely és
idõ, anyja neve, lakcíme);
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;
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c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség szakirányú jellegének igazolását;
e) a figyelembe vett szakmai gyakorlati idõ meghatározását és szakmai jellegének igazolását;
f) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterületen belüli specializáció területét,
amennyiben van olyan szûkebb terület, ahol a kérelmezõ
kiemelkedõ gyakorlattal, tudományos fokozattal rendelkezik.

4193
Az Alap Bizottsága
2. §

(1) Az Alap Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
ellátja a Tv. 2. §-ában meghatározott feladatokat.
(2) A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki négyévi
idõtartamra.
(3) Az Alap mûködésérõl a Bizottság évente legalább
egy alkalommal, a pályázati év lezárását követõen írásban
beszámol a miniszternek.

6. §

3. §

A szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolására irányuló eljárás olyan önálló közigazgatási hatósági eljárás,
amely hatósági bizonyítvány kiadásával zárul.

A miniszter a Bizottságba mind a saját hatáskörben felkért tagjait, mind pedig az érintett szakmai és társadalmi
szervezetek által jelölt tagokat három évre bízza meg feladataik ellátásával.

7. §
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
9/2006. (V. 9.) NKÖM
rendelete
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében és a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló
1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CL. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A miniszter

(1) A Bizottság elnökének tisztsége, illetve a Bizottsági
tagság megszûnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával,
b) az elnök, illetve a tag halálával,
c) az Alap jogutód nélküli megszûnésével.
(2) A Bizottság elnökének tisztsége, illetve a Bizottsági
tagság megszüntethetõ:
a) lemondással,
b) felmentéssel,
c) a Tv. 2/A. § (7) bekezdése szerinti visszahívással.
(3) Lemondás esetén a lemondási idõ 30 nap.
(4) A miniszter a Bizottság elnökét és tagját felmenti, ha
a) az évi ülések felérõl bármely okból, vagy ha egynél
több alkalommal igazolatlanul távol maradt,
b) delegáló szervezet visszahívja.
(5) A miniszter a Bizottság elnökét és tagját indokolt
esetben felmentheti, ha tisztségébõl eredõ – a Tv.-ben,
e rendeletben és az Ügyrendben meghatározott – jogaival
visszaél vagy kötelezettségét megszegi.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt okok hiányában indokolás nélkül is felmenthetõ az a bizottsági tag, akit a
miniszter a minisztérium köztisztviselõi közül bízott meg
a bizottsági feladatok ellátásával.

1. §
5. §
Az Alap mûködtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait a Tv. és e rendelet elõírásainak keretei között
a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban:
miniszter) Ügyrendben állapítja meg.

(1) A bizottsági tagság megszûnése esetén a miniszter
– 30 napon belül – új személyt bíz meg a 3. § szerinti idõtartamra.
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(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a Bizottság elnöke
vonatkozásában a 2. § (2) bekezdése szerinti eltéréssel kell
megfelelõen alkalmazni.

6. §
A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében
eljárva
a) meghatározza az Alap rövid és középtávú kulturális
támogatási stratégiáját, a különösen fontosnak tartott
támogatási célokat, a támogatás során követendõ szempontokat, ezek figyelembevételének rangsorát,
b) javaslatot tesz a miniszternek szakmai és ideiglenes
kollégiumok létrehozására, összevonására és megszüntetésére,
c) összehangolja a kollégiumok tevékenységét, dönt a
vitás kérdésekben,
d) évente írásban beszámoltatja a szakmai kollégiumok
vezetõit,
e) az Igazgatósággal egyetértésben jóváhagyásra benyújtja a miniszternek az Alap Ügyrendjének tervezetét,
f) kezdeményezi az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok
módosítását, illetve véleményezi azok tervezetét,
g) meghatározza a szakmai ellenõrzés céljait és szempontrendszerét,
h) elfogadja az Alap beszámolóját és költségvetését,
i) éves munkatervet készít.

7. §
(1) A Bizottság a szakmai kollégiumok javaslatainak
figyelembevételével, mérlegelve az egyes kulturális területek súlyát, értékteremtõ szerepét, a miniszter egyetértésével
a) dönt az egyes szakmai kollégiumok által felosztható
pénzeszközök nagyságáról,
b) kiemelt támogatási célokat határozhat meg,
c) megjelöli az ezekre fordítandó keretösszegeket,
d) meghatározza az egyedi elbírálást igénylõ támogatásokra (a továbbiakban: egyedi pályázat) felhasználható
összeg mértékét.
(2) A miniszteri keretbõl támogathatók különösen:
a) az összmûvészeti rendezvények,
b) a kulturális élet hazai, nemzetközi rangú mûhelyeinek szakmai programjai, többéves, ismétlõdõ és ezt szerzõdéssel rögzített jelentõsebb programok,
c) a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok,
d) a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások
létrehozása,
e) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter
– a miniszteri keret terhére – támogatásra méltónak ítél.
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(3) A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását
is – az Ügyrendben szabályozott módon –, a miniszter
vagy az általa felhatalmazott kollégium dönt. A miniszteri
keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a
miniszter – kérelemre és méltányosságból – a pályázati cél
korrekcióját és ezzel egyidejûleg a szerzõdés módosítását
engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.
(4) A miniszter megállapítja a miniszteri keret felosztásának arányait és errõl tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság elnöke
8. §
(1) A Bizottság elnöke
a) javaslatot tesz a miniszternek a Bizottság tagjainak
és az egyes kollégiumok vezetõinek személyére,
b) vezeti a Bizottság üléseit és feladatkörében eljárva
képviseli az Alapot,
c) ellátja e rendeletben, továbbá az Ügyrendben meghatározott egyéb feladatait.
(2) A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén – annak
idõtartamára – az általa kijelölt bizottsági tag helyettesíti.
A helyettesítõ tag személyét a Bizottság elnöke köteles
a miniszternek írásban bejelenteni. Ha a Bizottság elnöke
helyettesének kijelölésében is akadályozott, helyettesét
a miniszter jelöli ki a bizottsági tagok közül.
(3) A Bizottság elnöke feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról – a Bizottság javaslatára –
a miniszter dönt.

A kollégiumok
9. §
(1) A miniszter a Bizottsággal egyetértésben dönt
a) állandó szakmai kollégiumok létesítésérõl, átszervezésérõl, megszüntetésérõl, továbbá azok létszámáról,
b) ideiglenes kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározásáról, átszervezésérõl
és megszüntetésérõl.
(2) Az állandó szakmai kollégiumok felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Ideiglenes kollégium létrehozható:
a) miniszteri keret terhére,
b) több szakmai kollégium javaslata alapján az érintett
szakmai kollégiumok keretei terhére,
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c) külsõ forrás bevonása esetén, illetve
d) a Bizottság javaslata alapján az Alap kerete terhére.
(4) Az ideiglenes kollégium tagjai jogviszonyának
keletkezése és megszûnése (megszüntetése) tekintetében a
miniszter a szakmai kollégiumok tagjaira vonatkozó általános szabályoktól eltérhet. Az ideiglenes kollégium személyi összetételét a kollégium jellegének és szakmai feladatának megfelelõen kell meghatározni.
(5) Az ideiglenes kollégium mûködésének – a Tv.-ben
és e rendeletben nem szabályozott – részletes szabályait az
Ügyrendben kell meghatározni.
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átszervezése, illetve létszámának csökkentése esetén is.
Átszervezés esetén az érintett kollégiumok tagjainak
megbízása – az újonnan kialakított kollégiumi tagsági
helyek arányában – mandátumaik még hátralévõ idejére
szól.
(3) A bármilyen okból megüresedett kollégiumi tag
helyét a miniszter, illetõleg a delegáló szervezet a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül tölti be. Delegálás esetén a küldõ szervezet számára a jelölt állítására
45 napot kell biztosítani.

13. §
10. §
(1) A miniszter a szakmai kollégiumok vezetõit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslata alapján, a kinevezés napjától számított két évre nevezi ki.
(2) A szakmai kollégiumok vezetõinek felmentésére
a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a
Bizottság javaslatára – további egy évvel meghosszabbítható. A vezetõi kinevezés, illetve annak meghosszabbítása
a kollégiumi tagság hároméves idõtartamát nem haladhatja
meg.
(4) A vezetõi tisztség bármilyen okból történõ megüresedése esetén a miniszter – 30 napon belül – új vezetõt
nevez ki az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

11. §
(1) Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter által
saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett
szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok
megbízása egyaránt a megbízás napjától számított három évre szól.
(2) A szakmai kollégiumok tagjainak megbízása – a
10. § (3) bekezdésének kivételével – csak a 12. § (2) bekezdésben meghatározott esetben hosszabbítható meg.

A kollégiumok feladatai:
a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási
stratégiának megfelelõen kidolgozzák a szakterület támogatási célkitûzéseit, és megfogalmazzák a célokat,
b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a tárgyévre
vonatkozó pályázati célokra,
c) döntenek az Alap keretében a szakterületre jutó
pénzeszközök feladatonkénti felhasználásáról,
d) a Bizottság elnöke egyetértésével meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, az
elbírálás szempontjait, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg,
e) a Bizottság által meghatározott kiemelt támogatási célokra és feltételekre, valamint a jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára tekintettel elbírálják a benyújtott
pályázatokat, meghatározzák a támogatás mértékét,
felhasználásának körét (a kiadások elszámolásának jogcímét) és a szakmai beszámoló elkészítésének a szempontjait,
f) figyelemmel kísérik a pályázati célkitûzések megvalósulását és a pályázatokban kitûzött feladatok teljesítését,
ellenõrzik a támogatások felhasználását, ezekhez szükség
esetén szakértõ segítségét vehetik igénybe,
g) beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és a célkitûzések megvalósításáról.

A Bizottság és a kollégiumok tagjainak jogállása
és díjazása

12. §

14. §

(1) Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a
miniszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre
a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok
megfelelõen irányadók.

(1) A Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a kollégiumok vezetõinek és tagjainak jogállására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit
kell egyebekben alkalmazni.

(2) A kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással
vagy a tag halálával történõ megszûnés esetkörén kívül – megszûnik az érintett kollégium megszüntetése,

(2) A Bizottság elnökének, tagjainak, a kollégium vezetõinek és tagjainak díjazását, valamint egyéb költségtérí-
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téseik keretösszegét – a Bizottság elnöke javaslatának
figyelembevételével és az Igazgatóság ellenjegyzése mellett – a miniszter állapítja meg, amelynek részletszabályait
az Ügyrendben kell meghatározni.

figyelembevételével meghatározott címet kap, a cím odaítélését megelõzõen.

(3) A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégiumok vezetõi
és tagjai a feladatkörük ellátása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
15. §
(1) Az Alapot a nemzeti kulturális örökség minisztere
által alapított Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
(a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. A kezelõ szervezet
igazgatóját a miniszter határozatlan idõre nevezi ki. Az
Igazgatóság vezetõi és munkatársai felett a munkáltatói
jogkört az igazgató gyakorolja.
(2) Az Igazgatóság feladata
a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,
b) a Bizottság és a kollégiumok mûködési feltételeinek
biztosítása,
c) a Bizottság és a kollégiumok döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,
d) a pályázati rendszer mûködtetése, ideértve a NKÖM
által meghatározott pályáztatás lebonyolítását,
e) a pályázókkal való szerzõdéskötés,
f) a támogatások pénzügyi utalása,
g) a támogatott pályázatok pénzügyi elszámolása,
h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenõrzések szervezése
és lebonyolítása,
i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,
j) a vonatkozó jogszabályokban elõírt nyilvánosság
biztosítása.
(3) Az Igazgatóság mûködtetéséhez szükséges forrásokat az Alap elõirányzatból kell biztosítani, a költségvetési
törvényben meghatározott mértékben. Az Igazgatóság
költségvetése a Bizottság és a kollégiumok mûködési költségeit is tartalmazza.
(4) A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ beosztások
körét és pótlékának mértékét, továbbá az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) A 3. számú mellékletben foglalt szempontoknak
megfelelõen minõsíteni kell az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottat, ha
a) bármely fizetési osztályban az egyik fizetési fokozatból az elõírt várakozási idõ csökkentésével a következõ
fizetési fokozatba lép, az átsorolás idõpontjában,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak

16. §
(1) Az Igazgatóság az Alap pénzeszközeit a Magyar
Államkincstárnál vezetett Nemzeti Kulturális Alap elnevezésû 10032000-00288767-00000000 jelzõszámú pénzforgalmi számlán kezeli.
(2) Az Alap bevételi forrásait képezõ befizetéseket
– a Tv. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ kulturális járulékon kívül – az Alap javára az (1) bekezdésben megjelölt bankszámlára lehet, illetõleg kell
teljesíteni.

A kulturális járulék teljesítése
17. §
A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal által kezelt Kulturális járulék beszedési számla
javára kell teljesíteni. A számla száma: 1003200006056047.

A pályázati rendszer
18. §
(1) A Bizottság – a szakmai kollégiumi vezetõk és az
Igazgatóság közremûködésével – a tárgyévet megelõzõ
harmadik negyedév végéig kidolgozza az Alap éves pályázati naptár tervezetét; majd ennek alapján legkésõbb a
tárgyévet megelõzõ negyedik negyedév végéig – a miniszter jóváhagyásával – elfogadja a pályázati kiírások alapvetõ célkitûzéseit.
(2) A Bizottság elnöke a Tv. 2. § (5) bekezdésében foglalt egyetértésérõl vagy annak megtagadásáról – ez utóbbi
esetben ennek indokairól is – a pályázati felhívás kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül nyilatkozik. Ha a
Bizottság elnöke a megszabott határidõn belül nem tesz
nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázati felhívással egyetértett.
(3) Ha a Bizottság elnöke nem ért egyet a pályázati felhívással, és az erre vonatkozó egyeztetés a kollégiummal
nem vezet eredményre, azt – a pályázat kiírásáról való
döntéshozatal céljából – a Bizottság elé terjeszti.
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(4) A pályázati kiírás tényérõl, ezen belül a pályázatot
kiíró kollégium megnevezésérõl, a pályázat benyújtási
határidejérõl, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetõségérõl legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati
felhívás teljes szövegét az Alap honlapján legkésõbb a
pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon közzé
kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele címû
kiadványban meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat
esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelezõ,
legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ
7. napon az Alap honlapján.

19. §
(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célokat,
a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcímét, a pályázó részére elõírt önrész mértékét, a pályázat kötelezõ
tartalmi elemeit és mellékleteit, a pályázatok beérkezési
határidejét, az elbírálás szempontjait és egyéb, a pályázók
számára fontos tájékoztató adatokat.
(2) A pályázatokat az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon írásban vagy elektronikus úton kell a
pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelõen
benyújtani.

20. §
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a megfelelõen kitöltött és aláírással ellátott, az Igazgatóság által kiadott pályázati adatlapot,
b) az elérni kívánt pályázati cél leírását és szakmai
szempontú információs anyagot,
c) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását,
d) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és
a pályázati felhívásban elõírt fedezetigazolását,
e) a pályázati cél megvalósításához esetenként szükséges szerzõdések, hatósági engedélyek, illetve nyilatkozatok másolatát,
f) a Bizottság vagy a kollégiumok által elõírt, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatokat.

21. §
Az érvénytelen pályázatokról az ok megjelölésével
az Igazgatóság – a szakmai kollégium vezetõjével együtt –
a pályázókat értesíti.
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22. §

(1) A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl
számított 60 napon belül az Ügyrendben meghatározottak
szerint elbírálja, és döntésérõl tájékoztatja a Bizottság
elnökét.
(2) A Tv. 2. § (6) bekezdésében foglalt esetben a Bizottság elnöke a kollégium döntésének kézhezvételétõl
számított 10 napon belül emelhet kifogást és szükség
szerint intézkedik a Bizottság rendkívüli ülésének
összehívása iránt. A Bizottság döntésérõl – annak meghozatalától számított 5 napon belül – a Bizottság elnöke
tájékoztatja a szakmai kollégiumot és értesíti az érintett
pályázót.
(3) A kollégium a döntésérõl – támogató döntés esetén a
Bizottság elnökének kifogást nem emelõ nyilatkozatától,
nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított
határidõ leteltétõl számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.
(4) Az Igazgatóság gondoskodik a támogatott pályázók
nevének és lakcímének (székhelyének), a kért és a megítélt
támogatás összegének és módjának, valamint a támogatott
pályázatok rövid tartalmi összefoglalójának a Bizottság
elnökének jóváhagyásától számított 10 napon belüli nyilvános közzétételérõl az Alap honlapján, valamint az NKA
Hírlevele címû kiadványban.

23. §
(1) A pályázat alapján visszatérítendõ és részben vagy
egészben vissza nem térítendõ támogatás nyújtható.
(2) A visszatérítendõ támogatást az Alap nyilvántartásaiban követelésként kell kimutatni.
(3) Nem támogatható az olyan pályázat, amely vagy
amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül, illetve e nélkül is, ha az
b) az alapvetõ emberi és alkotmányos jogokat, így
különösen a személyek – neme, faja, nemzetisége vagy
felekezete szerinti – megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyõzõdését (a lelkiismereti és vallásszabadságot) sérti,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának sérelmével
jár.
(4) Az Alapból nyújtott támogatás harmadik személy
részére támogatásként nem adható tovább és nem ruházható át.
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24. §

27. §

(1) Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázó korábbi pályázatában megtévesztõ vagy
valótlan adatot szolgáltatott,
b) a pályázó az Igazgatósággal kötött korábbi szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte,
c) a pályázó a kiírásban foglaltaktól eltérõ pályázatot
nyújtott be,
d) a pályázó az Igazgatóság nyilvántartásai szerint
lejárt, teljesítetlen kötelezettséggel rendelkezik,
e) a pályázó ellen csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás van folyamatban,
f) a pályázat az elõírt határidõt követõen érkezik,
g) a pályázó az adatlapot hiányosan vagy nem megfelelõen tölti ki.

A szerzõdésszegõ fél a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerinti felelõsséggel tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érvénytelenségi okok közül
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt öt, a b)–c) pontokban
foglaltak pedig háromévi – az igénybevételtõl, illetve
a visszafizetési határidõtõl számított – kizárást vonnak
maguk után. A kizárás alól a szakmai kollégium 2/3-os
szavazati többséggel felmentést adhat, vagy mérsékelheti
azt.

25. §
(1) Az Igazgatóság a támogatottal szerzõdést köt, amely
tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának
és egyéb feltételeinek részletes szabályait.
(2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával
megvalósított kulturális terméken vagy esemény során,
illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni,
illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Alap teljes nevét,
a logót, valamint a támogatás tényét a szerzõdésben foglaltak szerint.

26. §
(1) A pályázó a támogatási szerzõdés teljesítésérõl,
illetve a támogatás felhasználásáról a kollégium által meghatározott szempontok szerinti szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást köteles a szerzõdésben megjelölt határidõben és módon benyújtani. A szerzõdés teljesítését
szakmai szempontból a miniszteri keret terhére nyújtott
támogatás esetén a miniszter által megbízott személy vagy
szervezet, egyéb esetben a kollégium – szükség esetén –
szakértõk bevonásával, pénzügyi szempontból pedig
mindkét esetben az Igazgatóság ellenõrzi.
(2) A szakmai és pénzügyi ellenõrzés részletes szempontjait az Ügyrendben kell meghatározni.

Összeférhetetlenség
28. §
(1) Az összeférhetetlenségrõl – külön nyomtatványon –
írásban kell nyilatkoznia minden érintettnek.
(2) Az ülés megkezdésekor a kollégium vezetõje – bizottsági ülés esetén a Bizottság elnöke – ismerteti a nyilatkozatokat. Vita esetén érdemi döntés csak az összeférhetetlenségrõl való határozathozatalt követõen hozható.
(3) Az összeférhetetlenség megállapításához és az érdemi döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenséggel érintett személy nem vehetõ figyelembe.
(4) A kollégium a döntéshozatali eljárást felterjeszti
a Bizottság elé, ha – összeférhetetlenségi okból – a kollégiumi ülés az adott döntés esetén határozatképtelenné
válik.
(5) Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által
érintett személy vett részt, szavazatát figyelmen kívül kell
hagyni.

Vegyes és záró rendelkezések
29. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló
1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.),
az R. módosításáról szóló 5/2000. (III. 8.) NKÖM rendelet, az R. módosításáról szóló 22/2001. (XII. 27.) NKÖM
rendelet, az R. módosításáról szóló 22/2002. (XI. 22.)
NKÖM rendelet, az R. módosításáról szóló 2/2004.
(II. 10.) NKÖM rendelet, az R. módosításáról szóló
19/2004. (IX. 24.) NKÖM rendelet, valamint az R. módosításáról szóló 1/2005. (I. 7.) NKÖM rendelet.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

2006/54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4199

1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Építõmûvészeti Kollégium
Fotómûvészeti Kollégium
Iparmûvészeti Kollégium
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium
Képzõmûvészeti Kollégium
Könyvtári Kollégium
Közmûvelõdési Kollégium
Levéltári Kollégium
Mozgókép Kollégium
Múzeumi Kollégium
Mûemléki és Régészeti Kollégium
Népmûvészeti Kollégium
Szépirodalmi Kollégium
Színházi Kollégium
Táncmûvészeti Kollégium
Zenei Kollégium

2. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
I. Magasabb vezetõi és vezetõi beosztások
Vezetõi pótlék
%

Beosztás megnevezése

Magasabb vezetõ:
igazgató
gazdasági igazgató
Vezetõ:
fõosztályvezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes
osztályvezetõ
osztályvezetõ-helyettes
csoportvezetõ

300
250
200
185
175
150
100

II. Közalkalmazotti munkakörök
Besorolás
Munkakörök megnevezése

fizetési osztályok
A

Kollégiumi titkár
Pályáztatási asszisztens
Számítógépes rendszergazda
Jogtanácsos
Belsõ ellenõr
Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási
szakalkalmazott
Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ
Ügyviteli alkalmazott
Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott

B

C

D

E

F

G

H

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

I

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

J
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3. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
Minõsítési lap
1. Személyi adatok
Név (leánykori név): .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................
Születési helye: .............................................................................................................................................................
Születési ideje: ..............................................................................................................................................................

2. Munkakörre vonatkozó adatok
Munkaköre: ...................................................................................................................................................................
Szakképzettsége: ...........................................................................................................................................................
A jogszabályban elõírt, munkáltató által meghatározott alkalmazási feltételek: ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................
Munkaköri feladatok: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

3. Szempontok a szakmai tevékenység megítéléséhez:
a) a munkakör szempontjából fontos szakmai ismeretek és jártasság foka;
b) hivatástudat;
c) felelõsségérzet;
d) ítélõképesség, elemzõkészség;
e) pontosság a munkában;
f) szorgalom, igyekezet;
g) kapcsolatteremtõ, -fenntartó képesség;
h) szóbeli és írásbeli kifejezõkészség;
vezetõ esetén ezen túlmenõen:
i) a vezetett szervezeti egység tevékenységének színvonala;
j) a munka szervezettsége.

4. Egyéb szempontok
A minõsített alkalmasságának megítélése (a 2–3. pontok alapján).
A minõsítést a minõsítettel megismertettem.

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

...................................................................
a minõsítõ neve aláírása, beosztása
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A nemzeti kulturális örökség miniszterének
10/2006. (V. 9.) NKÖM
rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira
vonatkozó szabályokról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. §-a (2) bekezdésének
m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
(1) E rendelet hatálya a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tv. 44. § (1) bekezdésének b) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében, 63. §
(1)–(5) bekezdésében, 65. §-ában, 67–68. §-ában és
86. §-ában meghatározott eljárásaira terjed ki.
(2) A Hivatal a hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és a Tv.
rendelkezései szerint jár el.
(3) A Hivatal elsõfokú szervezeti egységeinek illetékességét valamely ügyben a kulturális örökségi elem fekvése, illetve õrzési (feltalálási) helye határozza meg.

2. §
(1) A Hivatal eljárásaiban közremûködõ tanácsadó testületek az Örökségvédelmi Tanácsadó Testület, az Ásatási
Bizottság, a Mûemléki Tervtanács és a Kulturális Javak
Bizottsága. A tanácsadó testületeket a Hivatal mûködteti.
A tanácsadó testületek munkájában való részvétel tiszteletdíjjal jár, amely juttatás feltételeirõl és mértékérõl a Hivatal elnöke határoz.
(2) Az Örökségvédelmi Tanácsadó Testület 9 tagját a
Mûemléki Tervtanács, az Ásatási Bizottság és a Kulturális
Javak Bizottságának 3-3 tagjából 2 évre a Hivatal elnöke
kéri fel. A testület a jelentõsebb szakmai ügyekben, valamint a másodfokú döntések elõkészítésében hozott állásfoglalásaival segíti a Hivatal elnökének munkáját.
(3) Az Ásatási Bizottság 9 tagú szakmai tanácsadó testület, amely a régészeti örökséggel kapcsolatos elsõfokú
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében
segíti a Hivatal munkáját, valamint a régészeti örökséget
érintõ általános szakmai kérdésekben állásfoglalásokat ad
ki. A bizottság 2 tagját a Magyar Tudományos Akadémia,
2 tagját a régészeti tanszékkel rendelkezõ egyetemek,
4 tagját az országos és megyei (fõvárosi) múzeumok,
1 tagját a környezetvédelemért felelõs tárca jelölése alapján 2 évre a Hivatal elnöke kéri fel.
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(4) A Mûemléki Tervtanács 11 tagú szakmai tanácsadó
testület, amely a mûemlékekkel kapcsolatos egyes elsõfokú hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal munkáját; tagjait – a mûemléki szakterület szakmai irányítását ellátó vezetõ elõterjesztése
alapján – 2 évre a Hivatal elnöke nevezi ki. A tervtanács
elnöke és 3 tagja a Hivatal munkatársai közül kerül ki,
további 2 tagjára az MTA Építészettörténeti és Mûemléki
Bizottsága, 3 tagjára a Magyar Építészkamara, valamint
további 2 tagjára (együttesen) az egyetemi szintû építészképzést folytató felsõfokú tanintézmények tesznek javaslatot.
(5) A Kulturális Javak Bizottsága 8 tagú szakmai
tanácsadó testület, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
egyes elsõfokú hatósági, illetve egyéb szakmai döntések
elõkészítésében segíti a Hivatal munkáját. A bizottság
1-1 tagját a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, az Országos Széchényi Könyvtár, a Szépmûvészeti Múzeum,
a Magyar Országos Levéltár, a Magyar Mûtárgy- és Régiségkereskedõk Országos Szövetsége, valamint a Hivatal
Mûtárgyfelügyeleti Irodájának jelölése alapján 2 évre
a Hivatal elnöke kéri fel.

3. §
E rendelet alkalmazásában
a) beavatkozás: a kulturális örökség elemei rendeltetését és megjelenését egészében vagy részleteiben megváltoztató építési, kutatási, illetve restaurátori tevékenység;
b) építmény: mûemléki védelem alatt álló épületek,
építmények, illetõleg azok szerkezetei, így különösen a
föld alatti alapozások és épületrészek, a tartó-, burkoló- és
díszítõelemek, a vakolatrétegek;
c) kutatási terv: védett építményen tervezett roncsolásos vizsgálat engedélyezésének elbírálásához készülõ dokumentum, amelynek tartalmaznia kell a tervezett beavatkozás által érintett építmény, építményrészek vagy képzõés iparmûvészeti tartozékok leírását, építmény és építményrészek esetében legalább M=1:100-as felmérési rajzot, a kutatás elõtti állapot fényképes dokumentálását; a
munka célját, a tervezett beavatkozás mértékét, idõtartamát; az ideiglenes állagmegóvásra vonatkozó rendelkezéseket; egyedi technológia alkalmazása esetén annak leírását az elbíráláshoz szükséges dokumentációval;
d) kutatási dokumentáció: egy objektum roncsolásos
vizsgálatát lezáró dokumentáció, amelynek tartalmaznia
kell az épületkutatás leírását; a kutatási eredmények összefoglalását; a kutatás rajzi és fényképes dokumentálását;
helyreállítási, illetve restaurálási javaslatot, a felhasznált
szakirodalmat, a történeti forrásokat és ezek feldolgozását;
e) reklám: a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló
1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 2. §-ának
h) pontjában meghatározott gazdasági reklám, továbbá az
építmény (helyiség) rendeltetésére, tulajdonosára vonat-
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kozó, közterületrõl látható feliratot, ábrát vagy figurát tartalmazó felület, önállóan szerelt épülettartozék (cégér), a
pártok választásokon való részvételének, jelöltjének, támogatására felszólító politikai, valamint a társadalmi célú
hirdetés;
f) reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen vagy azon kívül elhelyezett eszköz;
g) restaurálás: mûemlékeken, azok tartozékaként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotásokon, valamint védetté nyilvánított kulturális javakon hatósági engedéllyel
végzett mûvészeti alkotó tevékenység, melynek célja a
tárgy vagy tárgyegyüttes konzerválása, illetõleg esztétikai
helyreállítása;
h) részleges bontás: az építési, kivitelezési tevékenységgel összefüggésben végzett szükségszerû bontási munkák kivételével minden olyan szerkezetet-teherhordószerkezetet érintõ átalakítás, amely a védett építmény alapterületének végleges csökkenéséhez, egyes részeinek megsemmisüléséhez vezet, feltéve, hogy az nem jár a védetté
nyilvánítást megalapozó mûemléki érték jelentõs sérelmével.

Építésügyi hatósági eljárások
4. §
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(2) A tervezett beavatkozás mértékétõl és jellegétõl függõen a Hivatal az engedély iránti kérelemhez egyéb mellékleteket is elõírhat, így különösen
a) elõzetes kutatást igénylõ munkák esetében a kutatási
dokumentációt,
b) az ingatlan építéstörténetére vonatkozó adatokat,
c) diagnosztikai vizsgálatok eredményét,
d) részletrajzokat,
e) kertépítészeti tervet,
f) belsõépítészeti és (meg)világítási tervet,
g) épületgépészeti és elektromos tervet.
(3) A Hivatal az engedély megadását megtagadja, ha
a) a tervezett tevékenység következtében a mûemlék
jellegét, történelmi jelentõségét, hitelességét, eredeti eszmei jelentõségét jelentõsen sértõ állapot jönne létre,
b) a tervezett tevékenység a mûemlék arányrendszerét
rontja, értékei érvényre jutását gátolja,
c) a tervezett beavatkozás mûemléki érték pusztulását
eredményezné.
(4) A Hivatal az engedély megadását megtagadhatja, ha
a) a tervezett tevékenység következtében a mûemlék
jellegét, történelmi jelentõségét, hitelességét, eredeti eszmei jelentõségét csökkentõ állapot jönne létre,
b) a benyújtott terv a kutatási eredmények figyelmen
kívül hagyásával készült.
(5) A Tv. 45. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti részleges bontás csak a mûemlék fenntartható használatának
biztosítása mellett engedélyezhetõ.

Mûemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez
kötött munkák esetében a Hivatal építésügyi hatóságként
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) és az
annak végrehajtásáról rendelkezõ, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban:
KTM r.), illetve az egyéb építési szabályok alapján jár el,
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(7) Használatbavételi engedélyhez nem kötött építési
munkák befejezését a Hivatalnál 8 napon belül jelenteni
kell. A bejelentéshez fotódokumentációt kell mellékelni.
A bejelentés elmulasztása az engedély nélküli használat
jogkövetkezményeit vonja maga után.

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

6. §

5. §
(1) A Tv. 63. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a mûemlékekkel kapcsolatos elvi építési, építési, bontási, rendeltetés megváltoztatási, valamint a fennmaradási engedély iránti kérelemhez – az építésügyi engedélyezési eljárásban megjelölt tartalmi kellékeken túl – mellékelni kell a
meglévõ (a változtatás elõtti) állapotra vonatkozó, legalább 1:100 méretarányú felmérési tervet, fotódokumentációt. Homlokzatot érintõ munkák esetében mellékelni kell
továbbá a homlokzat kialakítására vonatkozó mûszaki tervek és leírások mellett színezési vázlatot, az érintett utcakép(ek) rajzi és fényképi ábrázolását.

(6) A használatbavételi engedély iránti kérelem esetében az építésügyi engedélyezési eljárásban megjelölt tartalmi kellékeken túl fotódokumentációt kell benyújtani.

(1) Az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges,
azonnali beavatkozást igénylõ munkák kizárólag a veszélyelhárításra, illetve a védett ingatlan rendeltetésszerû
használatának biztosítására terjedhetnek ki. Azonnali beavatkozás keretében sem végezhetõ a védett építmény teljes bontása.
(2) Az azonnali beavatkozást igénylõ munkák hatósági
engedély nélkül is elkezdhetõk, elkezdésüket azonban a
Hivatalnak haladéktalanul jelenteni kell. A bejelentés elmulasztása esetén az engedély nélkül végzett munkák jogkövetkezményeit kell megfelelõen alkalmazni.
(3) A tényállás tisztázása érdekében a Hivatal a bejelentést követõen haladéktalanul helyszíni szemlét tart.
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[A Tv. 63. §-a (1) bekezdésének b) pontjához]
7. §
(1) A Tv. 63. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti, mûemlék ingatlant érintõ telekalakítási ügyekben a Hivatal az
Étv. és a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet alapján jár el.
(2) A Hivatal a telekalakítást megtagadhatja, ha
a) a tervezett telekfelosztás és telekhatár-rendezés nem
veszi figyelembe a történeti településszerkezetet, a történeti utcavonalat;
b) a tervezett telekfelosztás a mûemlékhez tartozó eredeti ingatlanterület megosztására irányul, függetlenül attól, hogy a terv szerinti ingatlan egyebekben megfelel az
Étv. és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, illetve a helyi építési szabályzat vonatkozó elõírásainak.
(3) A telekalakítási eljárások során törekedni kell a történeti településszerkezet sajátosságainak megõrzésére, a
korábban történetileg összetartozó, illetõleg részben védett ingatlanrészek újraegyesítésére.
(4) A telekalakítási eljárás a védettség hatályát nem
érinti, valamennyi létrejövõ ingatlanra, amelyre az eljárás
megindításakor mûemléki védelem vonatkozott, a védelem továbbra is fennáll.

Örökségvédelmi hatósági (szakhatósági)
eljárások
[A Tv. 63. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaihoz]
8. §
(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének a)–b) pontjai alapján a
védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen a Hivatal örökségvédelmi hatósági engedélye szükséges a következõ
– egyébként más hatósági engedélyhez nem kötött – tevékenységekhez:
a) minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához,
így különösen: kerítés, légvezeték, oszlop földbeállításához, faültetéshez, tuskóirtásos fakitermeléshez, rigolírozáshoz, meliorizációhoz, szõlõ és gyümölcsös telepítéséhez, az 1 métert meg nem haladó tereprendezéshez,
b) kavics-, föld- és anyagdepó, illetve feltöltés, töltés
létesítéséhez,
c) a lelõhely rendeltetésének, mûvelési ágának megváltoztatásához,
d) a lelõhelyen található régészeti emlékek megóvási,
konzerválási munkálataihoz,
e) a lelõhelyen lévõ építmény, vagy ennek maradványai bármely terepszinti, vagy az alatti padlójának megbontásához.
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(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó leírást, illetõleg
helyszínrajzot (térképet),
b) a tervezett tevékenység megnevezését, leírását és az
ehhez szükséges fotó- és tervdokumentációt,
c) a tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelõjének, haszonélvezõinek hozzájáruló
nyilatkozatát.
(3) A tényállás tisztázása érdekében az engedélyezési
eljárás során helyszíni szemlét kell tartani.
(4) A Hivatal az engedélyében feltételeket írhat elõ.
(5) A Hivatal az engedély megadását megtagadhatja, ha
a tervezett tevékenység következtében a lelõhely megsemmisülne vagy részleges állagromlása következne be.
(6) A Hivatal engedélye az errõl szóló határozatának
végrehajthatóvá válásától számított 1 év után érvényét
veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték és 2 éven belül a 8. § (7) bekezdésében foglaltak
szerinti bejelentés megtörtént.
(7) Az engedélyezett munkák befejezése vonatkozásában az 5. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

[A Tv. 63. §-a (2) bekezdésének
c) és e) pontjaihoz]
9. §
(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének c) és e) pontjai alapján,
mûemlék ingatlanon az építési engedély nélkül végezhetõ
beavatkozások közül a Hivatal örökségvédelmi hatósági
engedélyét kell kérni a következõkhöz:
a) tetõszerkezet felújítása, helyreállítása, átalakítása,
b) a tetõ héjazatának cseréje, tetõablak, tetõfelépítmény, hófogó, eresz- és lefolyócsatorna és tartozékai felszerelése, átalakítása, cseréje,
c) kémény átalakítása,
d) homlokzaton – tartószerkezeti átalakítást nem
igénylõ – díszítmények és szerelvények (különösen: címer, zászlótartó, cég- és címtábla, kirakatszekrény, redõny
stb.) elhelyezése, átalakítása, eltávolítása,
e) homlokzati lábazat, járda készítése, javítása, cseréje,
eltávolítása,
f) nyílászárók és rácsok elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, cseréje, eltávolítása, felújítása,
g) kapukáva, kerékvetõ, pincelejáró átalakítása,
h) burkolatok, falfelületek felújítása, cseréje,
i) belsõ díszítmények, szerelvények, fûtõberendezések
elhelyezése, eltávolítása, átalakítása, átszínezése,
j) az épülethez tartozó történeti értékû világítótestek és
berendezések eltávolítása, felújítása, javítása, cseréje,
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k) épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések elhelyezése, felújítása, átalakítása, cseréje, eltávolítása,
l) kerítés létesítése, felújítása, átalakítása, átszínezése,
eltávolítása,
m) utólagos falszigetelés készítése,
n) válaszfalak építése, bontása, átépítése,
o) tereprendezés.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az építtetõ – Étv. szerinti – építési jogosultságának
igazolását,
b) az építési munka engedélyezési tervdokumentációját, a szükséges részletrajzokkal, színezési tervvel (4 példányban),
c) 1:100 méretarányú felmérési és fotódokumentációt az ingatlan (az érintett ingatlanrész) beavatkozás elõtti állapotáról,
d) az építész tervezõ nyilatkozatát a mûemléki követelmények érvényre juttatásáról.
(3) A tervezett beavatkozás jellegétõl függõen a kérelemhez
a) a szükség szerint elvégzett kutatások dokumentációját (2 példányban),
b) tetõszerkezeti munkák esetén faanyagvédelmi és
statikai szakvéleményt,
c) kémény átalakítása esetén kéményseprõ szakvéleményt,
d) homlokzat felújítás és utólagos falszigetelés esetén a
faldiagnosztikai vizsgálat eredményét
kell mellékelni.
(4) A tényállás tisztázása érdekében az engedélyezési
eljárás során helyszíni szemlét kell tartani.
(5) A tervezett beavatkozás mértékétõl és jellegétõl függõen a Hivatal az engedély iránti kérelemhez egyéb mellékleteket is elõírhat, így különösen
a) helyszíni építéstörténeti kutatás elvégzését,
b) az ingatlan építéstörténetére vonatkozó adatok beszerzését,
c) épületdiagnosztikai kutatás elvégzését.
(6) Az engedély megtagadása vonatkozásában az 5. §
(3)–(4) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(7) A Hivatal engedélye az errõl szóló határozatának
végrehajthatóvá válásától számított 1 év után érvényét
veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték és 2 éven belül a 9. § (8) bekezdésében foglaltak
szerinti bejelentés megtörtént.
(8) Az engedélyezett munkák befejezése vonatkozásában az 5. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
[A Tv. 63. §-a (2) bekezdésének
d) pontjához]
10. §
(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének d) pontja alapján, mûemlékeken – a KTM r. hatálya alá nem tartozó – reklám,
reklámhordozó elhelyezése engedélyköteles.
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(2) A Tv. 63. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti kérelemnek – a KTM r.-ben megjelölteken túl – tartalmaznia
kell:
a) a mûemléknek a reklám, reklámhordozó által érintett
teljes homlokzatát ábrázoló (a beavatkozás elõtti és a tervezett állapotra vonatkozó) dokumentációt 1:100-as méretarányban,
b) az adott mûemlék környezetének a beavatkozás elõtti állapotát bemutató fotódokumentációt (környezet, utcakép),
c) a reklám, reklámhordozó szerkezetének, anyagának,
a felirat betûtípusának meghatározását, színezését, a megvilágítás módját, valamint a mûemlék épülethez való csatlakoztatása mûszaki megoldásának részletterveit, valamint
d) a beavatkozás mértékétõl függõen a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékû dokumentációt.
(3) Reklám, reklámhordozó elhelyezése akkor engedélyezhetõ, ha az
a) a mûemlék történeti, esztétikai értékeihez igazodik,
b) színe, megvilágítása, anyaga és mérete miatt nem
csökkenti a mûemléki értékek érvényesülését.
(4) Az engedély határozott idõre is adható, a határozott
idõ letelte után kérelemre – amennyiben annak feltételei
változatlanul fennállnak – meghosszabbítható.
(5) Az engedély lejárta után a reklám, reklámhordozó
eltávolításáért és az eredeti állapot visszaállításáért a reklám közzétevõje [Rtv. 2. § a) pont] és a reklámozó [Rtv.
2. § r) pont] egyetemlegesen felelõs.

[A Tv. 63. §-a (2) bekezdésének e) pontjához]
11. §
(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Hivataltól
a) kutatási engedélyt kell kérni mûemléki védelem alatt
álló építmények fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálatához (elemzéséhez),
b) restaurátori kutatási engedélyt kell kérni a mûemlék
tartozékát (alkotórészét) képezõ mûemlékként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás roncsolásos vizsgálatához.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kutatással érintett kulturális örökségi elem azonosításra alkalmas megjelölését,
b) az érintett örökségi elemmel rendelkezni jogosultak
hozzájáruló nyilatkozatát,
c) kutatási szakterületenként a kutatást végzõ felelõs
szakember nevét, címét, kutatási jogosultságának igazolását,
d) kutatási szakterületenként kutatási tervet.
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(3) A Hivatal engedélye az errõl szóló határozatának
végrehajthatóvá válásától számított 1 év után érvényét
veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és 2 éven belül az 11. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentés megtörtént.
(4) A Hivatal engedélyében feltételeket írhat elõ.
(5) Az engedély megtagadása vonatkozásában az 5. §
(3)–(4) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(6) Az engedélyezett kutatás befejezését 8 napon belül a
Hivatalnál be kell jelenteni.
(7) Ha a kutatás közben az építménnyel összefüggésben
olyan körülmény merül fel, amely a kutatási terv módosítását teszi szükségessé, a kérelmezõ köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Hivatalnál.
(8) A kérelmezõ a kutatás befejezését követõ 90 napon
belül köteles a Hivatalnak kutatási, illetve restaurátori kutatási dokumentációt benyújtani, mely tartalmazza:
a) a kutatás tárgyát képezõ kulturális örökségi elem történeti leírását,
b) a kutatás folyamatának leírását, eredményének
összefoglalását, rajzi, és fényképes dokumentálását,
c) a felhasznált szakirodalmat, a történeti forrásokat és
ezek feldolgozását,
d) helyreállítási, illetve restaurálási javaslatot.
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a) tulajdonosi hozzájárulást,
b) az áthelyezés elõtti állapot teljes körû dokumentációját, a tervezett munka jellegétõl függõen felméréssel,
fotódokumentációval,
c) az áthelyezés megvalósításának részletes mûszaki
dokumentációját,
d) a kérelmezõ nyilatkozatát a szállítás körülményeirõl
és biztonságáról,
e) a befogadó nyilatkozatát az új helyen történõ elhelyezés és a folyamatos megóvás feltételeinek teljes körû
biztosításáról.
(2) Mûemlék tartozékát (alkotórészét) képezõ mûemlékként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás áthelyezésére csak restaurátor szakember közremûködésével végezhetõ.
(3) A Hivatal engedélye az abban foglalt határidõ elteltéig érvényes.
(4) Az engedélyezett munkák befejezése vonatkozásában az 5. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

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

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

14. §

12. §

(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének i) pontja szerinti restauráláshoz a Hivatal engedélye szükséges (a továbbiakban: restaurálási engedély).

(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének g) pontja alapján mûemléki védelem alatt álló ingatlanon – a KTM r. hatálya
alá nem tartozó – fa kivágása, növényzet telepítése, továbbá tereprendezés csak a Hivatal engedélyével végezhetõ.
A Hivatal örökségvédelmi hatósági engedélye szükséges a
mûemlékhez tartozó kert vagy udvar megjelenését tartósan
befolyásoló kertépítészeti munkák (kerti építmény, támfal,
medence, tereplépcsõ, burkolatok építése) elvégzéséhez,
amennyiben azok nem tartoznak a KTM r. hatálya alá.
(2) A kérelemhez az ingatlannal rendelkezni jogosultak
hozzájárulása mellett legalább 1:200 méretarányú helyszínrajzot, valamint a tervezett átalakítás jellegének megfelelõ építészeti, illetve kertépítészeti tervdokumentációt
kell csatolni.
(3) A Hivatal engedélyében feltételeket írhat elõ.
(4) Az engedély megtagadására az 5. § (3)–(4) bekezdésében, az engedély érvényessége vonatkozásában pedig a 8. §
(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
[A Tv. 63. §-a (2) bekezdésének h) pontjához]
13. §
(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a mûemlék egyes részei, szerkezeti elemei más helyre szállítására, áthelyezésére irányuló kérelemhez mellékelni kell:

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az ingatlan vagy védetté nyilvánított kulturális örökségi elem azonosításra alkalmas megjelölését,
b) a restaurálás tárgyát képezõ örökségi elemmel rendelkezni jogosult(ak) hozzájáruló nyilatkozatát,
c) a restaurálást végzõ felelõs szakember(ek) nevét, elérhetõségét, jogosultságának igazolását,
d) a restaurátori kutatási dokumentációt,
e) restaurálási tervet 2 példányban.
(3) A restaurálási tervnek tartalmaznia kell:
a) a beavatkozás indokait,
b) a beavatkozást követõ összkép, várható látvány pontos leírását,
c) a restaurálás során használandó eszközök, anyagok,
eljárások, módszerek leírását.
(4) A Hivatal indokolt esetben az 5. § (2) bekezdésének
a)–d) pontjaiban foglalt mellékletek benyújtását is elõírhatja.
(5) A Hivatal engedélye annak végrehajthatóvá válásától számított 1 év után érvényét veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és 3 éven belül a
14. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentés megtörtént.
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(6) A beavatkozás befejezése vonatkozásában az 5. §
(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.
(7) A kérelmezõ a restaurálás befejezését követõ 90 napon belül köteles a Hivatalnak restaurálási dokumentációt
benyújtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az elvégzett technikai, technológiai, anyagi vizsgálatok leírását és kiértékelését,
b) a kezelések, kiegészítések leírását az alkalmazott
anyagok és módszerek részletezésével,
c) a megerõsítéshez, a felület vagy szerkezet védelméhez használt anyagok felsorolását, továbbá a feltárás módszereit és anyagait,
d) rajz- és fotódokumentációt kísérõ szöveggel: a tárgy
restaurálás elõtti, kezelés közbeni és utáni, illetve helyreállítás utáni állapotáról,
e) a további kezelésre és tárolásra vonatkozó javaslatokat.
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(2) A szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez
a) bontási engedélykérelem esetében a KTM r.-ben
meghatározottakon túlmenõen a kérelemhez csatolni kell
az épület teljes felmérési dokumentációját, 1:100 méretarányban, valamint részletes fotódokumentációt,
b) elvi építési, építési, rendeltetés megváltoztatási
fennmaradási engedélyezéshez a KTM r.-ben foglaltakon
túlmenõen színezési vázlatot, utcaképet, fotódokumentációt és egyéb rajzi mellékletet (tömegvázlat, perspektíva,
fotómontázs),
c) a fák védelmérõl szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt fakivágás esetén fényképet és legalább 1:200 méretarányban helyszínrajzi vázlatot, a kivágandó fa megjelölésével
kell mellékelni.

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

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

17. §

15. §
A Tv. 63. § (2) bekezdésének j) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) az érintett tulajdonos(ok) hozzájárulását,
b) a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó tervet,
c) a fényforrás fényerejére, fényminõségére (fókuszáltság mértéke, színhõmérséklet stb.), hatótávolságára, valamint az üzemeltetés idõbeliségére (napszak, szezonalitás
stb.) vonatkozó adatokat,
d) a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy helyzetét változtató alkalmazását,
e) a fényforrásnak a kulturális örökségi értékre várhatóan érvényesülõ hatása elbírálásához szükséges, látványtervet is tartalmazó hatástanulmányt.

[A Tv. 63. §-ának (4) bekezdéséhez]
16. §
(1) A Hivatal a Tv. 63. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva szakhatósági hozzájárulását
a) az örökségvédelem érdekeit biztosító feltételekhez
kötheti;
b) megtagadhatja, amennyiben a tervezett beavatkozással a kulturális örökségi elem jellege, egysége, összképe, ingatlan örökségi elem esetén annak történeti szerkezete, a tájjal való kapcsolata sérülne, illetve fenntartható
használata nem lenne biztosítható.

(1) A Tv. 44. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mûemlék épület társasházzá alakításához a Hivatal jóváhagyását az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelõje) kérheti.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a társasházi alapító okirat tervezetét,
b) az épület legalább 1:100 méretarányú mûszaki felmérési terveit, amely szerint az alapító okirat készült
(2 példányban).
(3) A jóváhagyást a Hivatal megtagadja, ha a társasházzá alakítást az állami vagyont az önkormányzat részére átadó államigazgatási határozat kizárja.
(4) A jóváhagyás megtagadható, ha a társasházi alapító
okiratból kitûnõen olyan tulajdoni helyzet állna elõ, amely
a mûemlék történelmileg értékes és egységesen használt
tereit, térsorozatait olyan mértékben megváltoztatná vagy
a korábbi változtatást úgy rögzítené, hogy a hiteles térállapotok helyreállítását jelentõsen akadályozná.
(5) A Hivatal a benyújtott mûszaki felmérési terv egyik
példányát a jogerõre emelkedésekor záradékolását követõen, a jogerõs határozatra utalóan megjelölve a kérelmezõnek visszaküldi.

[A Tv. 67. §-a (3) bekezdésének c) pontjához]
18. §
(1) A Tv. 67. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a védetté nyilvánított kulturális javak közgyûjteményben történõ ideiglenes elhelyezését a Hivatal a tulajdonos költségére végezteti el.
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(2) Az elhelyezésrõl a Hivatal határozatában megjelölt,
a tárgynak megfelelõ gyûjtõkörrel rendelkezõ közgyûjtemény köteles gondoskodni.
(3) A közgyûjteményben történõ elhelyezést csak határozott idõre, vagy feltétel bekövetkeztéig lehet elrendelni.
Amennyiben a védett kulturális tárgy ideiglenes elhelyezésének indokai már nem állnak fenn, a Hivatal a határidõ,
illetve a feltétel bekövetkezése elõtt is megszüntetheti az
ideiglenes elhelyezést.
(4) A tárgy tulajdonjogát érintõ szerzõdéskötésekrõl a
tulajdonos (kezelõ) értesíti a Hivatalt.
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a) az elvégzendõ vagy folytatandó tevékenység leírását, illetve meghatározását,
b) a tevékenységgel érintett kulturális örökségi elem
azonosításra alkalmas megjelölését.
(2) A Hivatal az elõzetes nyilatkozatában kizárólag a
kérelemben foglaltakról nyilatkozhat a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (rajz, térkép, fotódokumentáció)
alapján.
(3) Az elõzetes nyilatkozat nem minõsül a Ket. szerinti
hatósági döntésnek.
(4) Az elõzetes nyilatkozat alapján hatósági engedélyhez kötött tevékenység nem folytatható.

19. §
[A Tv. 68. §-ához]
(1) Az engedély nélkül vagy attól eltérõ módon végzett
tevékenységek esetén az építményre – amennyiben a Hivatal a Tv. 67. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket nem alkalmazza – kérelemre fennmaradási engedély adható.
(2) A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a
végzett munka következtében a mûemlék vagy tartozéka
nem vagy csak olyan mértékben sérül, amely a védendõ értékek jellegét, történelmi jelentõségét, hitelességét, eredeti
eszmei jelentõségét hátrányosan nem befolyásolja, értékei
érvényre jutását nem gátolja.
(3) A fennmaradási engedély határozott idõre, meghatározott feltételek bekövetkeztéig vagy visszavonásig is
megadható.
(4) A fennmaradási engedélyt helyreállítási kötelezettséggel kell megadni, amennyiben az engedély nélküli munka a
védett érték további károsodása nélkül eredeti vagy történeti
és eszmei jelentõségének megfelelõ állapotba hozható.
(5) A fennmaradási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a beavatkozás tárgya szerinti engedélyezési eljárásban a jogszabályban elõírt mellékleteken túl a helyreállítás lehetõségére vonatkozó szakvéleményt is. Kérelem
hiányában az építtetõ, ennek hiányában az ingatlannal rendelkezni jogosult felszólítható a fennmaradási engedélykérelem benyújtására.

21. §
(1) A Tv. 68. §-a alapján örökségvédelmi többletköltségnek ismerheti el a Hivatal, a kulturális örökség védett
elemein végzett, annak értékeinek érvényre jutását segítõ
olyan munkálatok költségét, amelyek
a) a kötelezõ karbantartást meghaladják, vagy
b) az elpusztult vagy eltakart korábbi építészeti formák, felületek, képzõ- és iparmûvészeti részletek helyreállítását szolgálják.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) tulajdonosi jogosultságot igazoló okiratot,
b) a többletköltséggel érintett munkák ismertetését,
c) a többletmunkából eredõ – számlákkal igazolt –
költségek részletezését.
(3) A Hivatal által elrendelt, a Tv. 68. §-a alapján többletköltség igényt megalapozó munkák költségeinek megtérítésére irányuló kérelmet a munkák befejezését követõ
30 napon belül a Hivatalnál be kell nyújtani.
(4) A Hivatal az elfogadott többletköltség igényt a következõ évi költségvetésében szerepelteti, a többletköltséget a költségvetés jóváhagyását követõ 60 napon belül a
jogosultnak kifizeti.

(6) A fennmaradási engedély megadása mellett örökségvédelmi bírságot kell kiszabni.

[A Tv. 86. §-ához]

(7) A szabálytalan tevékenységgel kapcsolatosan elõírt
helyreállítási kötelezettség nem minõsül örökségvédelmi
többletköltséget megalapozó hatósági döntésnek.

22. §

20. §

(1) Az állam elõvásárlási jogának érvényesítése érdekében a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem tulajdonosa az ellenérték mellett történõ tulajdonátruházás esetén
köteles a vételi ajánlatot a Hivatalnak megküldeni, és a tárgyat az abban foglalt feltételek mellett, a Magyar Államnak megvételre felajánlani.

(1) A Tv. 65. §-a szerinti elõzetes nyilatkozat iránti kérelemhez csatolni kell:

(2) Amennyiben a tulajdonos a tárgy nem kereskedelmi
forgalomban történõ értékesítése céljából az értékesítéssel
valakit megbíz, akkor azt az átadással egyidejûleg köteles

[A Tv. 65. §-ához]
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bejelenteni a Hivatalnak. Az értékesítésben részt vevõk és
a tulajdonos egyetemlegesen felelnek az elõvásárlási jog
gyakorlására történõ felhívás elmulasztásáért.
(3) A kereskedelmi forgalomban történõ értékesítés céljából átadott, védetté nyilvánított kulturális javakról – a
(4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a kereskedõ (bizományos) az átvételtõl számított 8 napon belül
értesíti a Hivatalt. Ha a védetté nyilvánító határozat nem
tartalmazta az elõvásárlási jogról való rendelkezést, úgy a
Hivatal 15 napon belül nyilatkozik az államot megilletõ
elõvásárlási jog gyakorlásáról. A korábbi tulajdonos köteles közölni az új tulajdonossal, hogy az átruházott tárgy
védelem alatt áll.
(4) Árverés útján történõ értékesítés esetén az árverési
hirdetményben az árverés szervezõje, a kereskedõ (bizományos, végrehajtó) köteles a védettség tényérõl és annak
jogkövetkezményeirõl tájékoztatást adni, és az árverés
idõpontja elõtt legkésõbb 15 nappal a Hivatalt értesíteni.
Amennyiben a Hivatal képviselõje élni kíván az állam elõvásárlási jogával, az árverésen a leütés után haladéktalanul
köteles nyilatkozni.
(5) Az elõvásárlási jog alapján állami tulajdonba került
kulturális javak kezelésére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Hivatal által javasolt közgyûjteménnyel köt szerzõdést.
(6) Az elõvásárlási jog alapján állami tulajdonba került
védett ingatlanok vagyonkezelõjének kijelölésérõl a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság gondoskodik.

23. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003.
(II. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontjában a „[a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására
vonatkozó szabályokról szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM
rendelet (a továbbiakban: R. I.) 1. számú mellékletének
6. pontja]” szövegrész;
b) az R. 2. § b) pontjában az „(R. I. 1. számú mellékletének 4. pontja)” szövegrész;
c) az R. 2. § e) pontjában az „[R. I. 2. számú mellékletének 17. pontja]” szövegrész;
d) az R. 2. § f) pontjában az „[R. I. 23. § (2) bekezdés
d) pontja]” szövegrész; valamint
e) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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A nemzeti kulturális örökség miniszterének
11/2006. (V. 9.) NKÖM
rendelete
egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 32. és 39. §-a alapján a következõket rendelem el:

1. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron
megyei Ásványráró, 0295/5 helyrajzi számú ingatlanon
álló szivattyúház épületét.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1928-ban épült
ásványrárói szivattyúház építészeti értékeinek és gépészeti
berendezésének megõrzése.

2. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Biatorbágy,
Széchenyi u. 1. szám alatti, 963/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 486/1, 640, 946, 963/1
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 498/1, 878 és 962
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben épült malom
építészeti értékeinek és korabeli gépparkjának megõrzése.

3. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Frankel Leó út 48. szám alatti, 14488 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 14489 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori Népgõzfürdõ
maradványa, valamint a Malomtavat áthidaló építmény
építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

4. §

(5) A védetté nyilvánítás célja a Fõvárosi Vízmûvek
1959–1967 között épült víztisztító mûve építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület,
Váci út 102. szám alatti, 75835 helyrajzi számú ingatlant
és a 75833 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépületet és
házi mûhelyt, az e rendelet mellékletében szereplõ helyszínrajzon jelöltek szerint.
(2) Mûemléki környezetnek a 75833 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 75835 helyrajzi
számú mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1893–1896 között
épült Káposztásmegyeri Vízmûtelepen található gépház,
alkatrészraktár, irodaépület, három lakóépület, befogadó
szívómedence, kútház, házi mûhely és a területet övezõ
vasbeton kerítés építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

5. §

7. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület,
Váci út 120. szám alatti, 76504 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Fõvárosi Vízmûvek
1893–1896 között épült I. számú átemelõtelepe építészeti
és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

8. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Szabadság tér 17. szám alatti, 24714 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület,
Váci út, 75843 helyrajzi számú ingatlanon álló felszíni
vízkivételi mûvet.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Fõvárosi Vízmûvek
1959-ben épült vízkivételi mûve építészeti és ipartörténeti
értékeinek megõrzése.

6. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Alpár Ignác által tervezett, 1902–1907 között épült Tõzsdepalota építészeti értékeinek és kiemelkedõ városképi szerepének megõrzése.

9. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 24. szám alatti, 29079 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület,
Váci út 121. szám alatti, 76511/6 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 76511/8 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1875-ben Freund
Vilmos tervei alapján épült lakóház, valamint az egykori
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Három Holló kávéház történeti, építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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10. §

(2) Mûemléki környezetnek a 36972, 36974, 36975,
36976, 36977, 36981, 36982, 37064/1, 37064/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 37018 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Ó u. 14. szám alatti, 29190 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi lakóház
1838-ban épült klasszicista részének, az elsõ udvar egységes megjelenésének és a kétudvaros térszerkezetnek
a megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén több
periódusban épült klasszicista lakóház építészeti értékeinek
megõrzése.

14. §

11. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület,
41446, 41447 és 41448 helyrajzi számú ingatlanokat.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 15. szám alatti, 34416 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34415, 34417, 34428
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34424/1 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870-es években épült
historizáló lakóház építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 41449 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog
illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a sörgyári együttes 1918
elõtt emelt épületei, illetve kertje építészeti, ipartörténeti,
kerttörténeti értékeinek megõrzése.

15. §
12. §
(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Illés u. 25. és Korányi Sándor u. 2. szám
alatti, 36177/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36171, 36173, 36177/1
helyrajzi számú ingatlanokat és a 36172 helyrajzi számú
közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
a Festetics-család számára kiépített, majd 1847-tõl Egyetemi Botanikus Kertként mûködõ tájképi kert, az ún.
Füvészkert építészeti, tájépítészeti és kerttörténeti értékeinek megõrzése.
13. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület,
Lónyay u. 26. szám alatti, 36973 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Szent Orbán tér, 9814/2 helyrajzi számú ingatlanon álló
Kálvária-oltárt.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1890-ben épült Kálvária-oltár képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

16. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIII. kerület,
Dráva u. 2. szám alatti, 25662 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 25638, 25639, 25646,
25647, 25654, 25655, 25660 helyrajzi számú ingatlanokat,
a 25649 helyrajzi számú közterületet, valamint a 25661/2
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az ELMÛ Rt. központi
telephelye történeti beépítésének, valamint épületegyüttese építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 220677, 220678, 220679,
220680, 220681, 220682, 220685, 220687, 220688,
220689, 220721, 220722, 220723, 220725, 223555,
223556, 223557 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
220588/1, 220754, 220755 helyrajzi számú közterületek
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

17. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület,
Stefánia út 20. szám alatti, 32822 helyrajzi számú ingatlant.

(4) A védetté nyilvánítás célja az ifj. Ray Rezsõ által tervezett historizáló Törley-kastély és kertje építészeti és
kertépítészeti értékeinek, valamint kiemelkedõ településképi szerepének megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 32616/1, 32618/9, 32813,
32823 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 32617 és
32700/1 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

20. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XXII. kerület,
Plébánia u. 11–13. szám alatti, 220699 helyrajzi számú
ingatlant.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Bálint Zoltán és Jámbor
Lajos tervei alapján 1905–1906-ban Ligeti Miklós szobrászmûvész számára épült szecessziós villaépület és mûterem építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 220696, 220697, 220701,
223546, 223547, 223548, 223549, 223550 helyrajzi számú ingatlanokat, a 220698, 220700 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 220720, 223545, 223551 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

18. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XXII. kerület,
Anna u. 1–3. szám alatti, 220689 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 220686, 220691, 220692,
220697, 220699, 220701, 220702, 220703, 220704, 220705,
220706, 220707, 220708, 220709, 220710, 220721, 220722,
223555, 223556, 223557 helyrajzi számú ingatlanokat, a
220698, 220700 helyrajzi számú közterületeket, valamint a
220588/1, 220754, 223720 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Sacelláry-kastély és
kertje építészeti, iparmûvészeti és kertépítészeti értékeinek megõrzése.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül épült historizáló stílusú Czuba–Durozier-kastély építészeti értékeinek és a településképben betöltött kiemelkedõ szerepének
megõrzése.

21. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Csajág,
Kossuth L. utca, 491 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
463/2, 464/1, 488, 492/1, 492/2, 492/3 helyrajzi számú
ingatlanokat és a 469, 514/1, 514/2, 514/3 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

19. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XXII. kerület,
Anna u. 5. szám alatti, 220683, 220684 és 220686 helyrajzi számú ingatlanokat.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1809-ben épült református templom építészeti értékeinek, berendezésének és
településképi szerepének megõrzése.
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22. §

(2) Mûemléki környezetnek a 401 és 402 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Csobád, Petõfi S. u. 22. szám alatti, 116 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 31, 32, 33, 34, 35, 114
helyrajzi számú ingatlanokat, a 115, 117 helyrajzi számú
közterületeket, valamint a 207 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892 és 1896 között
épült görög katolikus templom építészeti értékeinek,
berendezésének, településképi szerepének megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

23. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Dombóvár,
Arany János tér, 224/8 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek 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 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 52/1, 89/4, 89/5,
89/6, 89/7, 222, 223 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszait jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1810 körül épült
klasszicista Korona Szálló építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

24. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Gödöllõ,
Ady Endre sétány 10.–Martinovics u. 2–4. szám alatti,
5850, 5851/3 és 5851/4 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Grassalkovich-uradalom fõtiszti, illetve számtartói lakóháza építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

25. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Gödöllõ,
Dózsa György út 2. szám alatti, 403 helyrajzi számú ingatlant.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Jánosházy
László tervei alapján szecessziós stílusban épült községháza építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

26. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron
megyei Gyõrzámoly, Patkányos-puszta, 0241 helyrajzi
számon álló szivattyúház épületét.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1928-ban épült patkányos-pusztai szivattyúház építészeti értékeinek és gépészeti berendezésének megõrzése.

27. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Kõszeg,
Rákóczi u. 39. szám alatti, 2332 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2331, 2333, 3159, 3161
helyrajzi számú ingatlanokat, a 2293 helyrajzi számú közterületet, valamint a 2265, 2294, 2295, 2423, 2578/1 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
lakóépület építészeti értékeinek és az abban mûködõ egykori pékség eredeti berendezéseinek megõrzése.

28. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Lovászhetény, 1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3, 46, 47/1, 47/2, 49, 50,
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 78, 79, 112, 113, 114, 115, 116
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2, 18, 23, 95/2,
96/1, 96/2, 96/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

2006/54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1891–1892-ben épült
historizáló római katolikus templom építészeti értékeinek
és településképi szerepének megõrzése.

29. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron
megyei Magyarkeresztúr, Kossuth Lajos u. 75. szám alatti,
70 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 62, 63, 68, 72, 73/2, 154,
155, 156, 157 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 74/1, 100, 167/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Baditz-kastély
építészeti értékeinek megõrzése.

30. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Mohács,
Szepessy tér 7. szám alatti, 592 helyrajzi számú ingatlanon
álló tüdõpavilon épületét.
(2) Mûemléki környezetnek az 592 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1936-ban Visy Zoltán
tervei alapján modern stílusban épült tüdõpavilon építészeti értékeinek megõrzése.

31. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mór,
Bajcsy-Zsilinszky u. 12. szám alatti, 1373 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
épült lakóház építészeti és történeti értékeinek, illetve az
ingatlan beépítésének megõrzése.
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32. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Siklósi út 22. szám
alatti, 19308/9 helyrajzi számú ingatlanon álló Erreth-villa
(ún. kis kastély) épületét.
(2) Mûemléki környezetnek a 19308/9 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pilch Andor tervei alapján épült bõrgyári lakóház, egykori igazgatói villa építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

33. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei
Pocsaj, Árpád u. 103. szám alatti, 354 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 227, 228, 229, 350, 355
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 376/4 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
épült népi lakóház, nyári konyha és góré építészeti értékeinek és eredeti tartozékainak megõrzése.

34. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Rakamaz, Szent István u. 137. szám alatti, 584/2
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 584/5, 587, 588 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 422/2 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951 és 1960 között
Zsanda Zsolt tervei alapján épült római katolikus templom
építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

35. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei
Sáránd, Nagy u. 46. szám alatti, 1 helyrajzi számú ingatlanon álló református templom épületét.
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(2) Mûemléki környezetnek az 1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, 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 helyrajzi számú ingatlanokat, a 293 helyrajzi számú közterületet, valamint a 39,
154/46, 356 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1866-ban romantikus
stílusban épült református templom építészeti és történeti
értékeinek, valamint berendezésének megõrzése.

36. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Honvéd tér
1. szám alatti, 3441 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3440 helyrajzi számú ingatlant, a 3443 helyrajzi számú közterületet és a 3725
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal érintkezõ
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1941 és 1944 között
Borsos József tervei szerint épült modern stílusú református templom építészeti értékeinek, berendezésének és
településképi szerepének megõrzése.

37. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Kárász u.
16. szám alatti, 3875/5 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3875/1 és 3875/4 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1903-ban Kótay Pál
tervei alapján szecessziós stílusban épült lakóház építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

39. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Lechner tér
2/B szám alatti, 2936 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2884, 2937, 2941 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2935 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1903-ban Kótay Pál
tervei alapján szecessziós stílusban épült lakóház építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

40. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Lechner tér,
2934/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2934/1 helyrajzi számú
közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1883-ban épült, jelenlegi helyén 1928 óta álló neobarokk Szent Rozália-kápolna építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

41. §

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1911-ben Magyar Ede
tervei alapján épült, szecessziós és historizáló jegyeket
ötvözõ lakóépület építészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Mikszáth
Kálmán u. 4. szám alatti, 3131 helyrajzi számú ingatlant.

38. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Lechner tér
2/A szám alatti, 2941 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2936 és 2942 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 3130, 3132, 3133 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1906-ban Ligeti Béla
tervei alapján szecessziós stílusban épült lakóépület építészeti értékeinek megõrzése.
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42. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Heves megyei Szihalom,
Hunyadi út 58. szám alatti, 3/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2, 4 helyrajzi számú
ingatlanokat és az 1070 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1794-ben épült plébániaépület történeti és építészeti értékeinek megõrzése.
43. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Szomód, 0141 helyrajzi számú, és Dunaalmás,
0590/1 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanokon található
római kori eredetû megmagasított töltés, valamint a töltésben található, kváderkövekkel falazott vízáteresztõ csatornák megõrzése.
44. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Tiszabezdéd, Kossuth u. 25. szám alatti, 498 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 56/3, 58, 62, 63/1, 67,
474, 475, 476, 477, 497/2, 499, 500, 503/1 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 501 helyrajzi számú közterületet
és a 471 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház építészeti
és településképi értékeinek megõrzése.
45. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Vadosfa, Rákóczi tér, 84 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek 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 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 13, 27, 28, 82 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az evangélikus templom
építészeti és történeti értékeinek, valamint berendezésének megõrzése.
46. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Békés megyei Zsadány,
Béke u. 102. szám alatti, 12 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 10, 11, 13, 14, 397, 398,
399, 400, 401, 653 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
az 542, 904, 905, 906/3 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1794 és 1799 között
épült református templom építészeti értékeinek, berendezésének és településképi szerepének megõrzése.

47. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Zsámbék,
178–239, 243–244, 248, 259/10 helyrajzi számú ingatlanokat és a 259/9 helyrajzi számú közterületet.
(2) Mûemléki környezetnek 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 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
a 162/1 és 177 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a településrész 18. századi újjátelepítése során kialakított gödör löszfalába vájt
pincék, az egykor összefüggõ pincesor megmaradt elemeinek megõrzése.

48. §
(1) Megszüntetem a Bács-Kiskun megyei Baja, Kölcsey u. 23–25. szám alatti, 1348/5 helyrajzi számú ingatlannak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott
544 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan
telekalakítása következtében két önálló ingatlan jött létre,
amelyek közül az 1348/7 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött
1348/6 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom.
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(3) Mûemléki környezetnek az 1004, 1005, 1006, 1008,
1009, 1024/1, 1024/2, 1043, 1347, 1348/7, 1355 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint az 1065/2 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült
ecetgyár, a 19. század elsõ felében épült magtár és a
20. század elsõ felében épült tûzoltósági épület építészeti
értékeinek megõrzése.
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52. §

(1) Megszüntetem a Komárom-Esztergom megyei
Szomód, Betlehem-puszta, 0140, 0141, 0171 helyrajzi
számú ingatlanoknak, továbbá a 0139/1 és 0139/2 ingatlanokból telekalakítás során létrejött 0139/3, 0139/5,
0139/6, 0139/7, 0139/8 helyrajzi számú ingatlanoknak
a 7566/1980. OMF sz. határozat alapján fennálló 9176
törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló erdészház és melléképülete helyreállíthatatlanul elvesztették mûemléki értékeiket.
53. §

49. §
(1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Erdõhorváti, Hatház u. 19. szám alatti, 215 helyrajzi
számú ingatlannak az 50042/1958. ÉM sz. határozattal
kimondott 1282 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóépület helyreállíthatatlanul elvesztette mûemléki értékeit.

Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék
tulajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.
54. §

50. §
(1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Györgytarló, Ó-tanya, 023 helyrajzi számú ingatlannak a
17952/1979. OMF sz. határozattal kimondott 9110 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében két önálló ingatlan jött létre, amelyek
közül a 023/2 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket
nem hordoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött
023/1 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom.
(3) Mûemléki környezetnek a 023/2 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült
magtár építészeti értékeinek megõrzése.

51. §
(1) Megszüntetem a Vas megyei Nemeskolta, Béke u.
20. szám alatti, 57 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítás során létrejött 57/1, 57/2, 57/3 helyrajzi számú ingatlanoknak az 50042/1958. ÉM sz. határozat alapján fennálló
7965 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóépület megsemmisült.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok
mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 1/2006. (I. 13.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Mûemlékké nyilvánítom az Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 14. szám alatti, 19764/1, 19792,
19794 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 19786/1,
19786/2, 19786/4, 19793 helyrajzi számú ingatlanoknak
a fenti ingatlanok által határolt területét.”
(3) E rendelet hatálybalépésével az R. 51. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § (1) Megszüntetem a Debrecen, Péterfia u. 27. szám
alatti, 7554/1 helyrajzi számú ingatlannak az 50041/1958.
ÉM sz. határozattal kimondott, 1792 törzsszámú mûemléki
védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében
két önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 7554/4 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött
7554/3 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom.
(3) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1810 körül épült
klasszicista lakóház építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.”
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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Melléklet a 11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
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Ellenjegyzem:

III. rész HATÁROZATOK

Budapest, 2006. május 3.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

A Köztársasági Elnök
határozatai

KEH ügyszám: V-5/2072/2006.

A Kormány határozatai
A Köztársasági Elnök
96/2006. (V. 9.) KE
határozata

A Kormány
1049/2006. (V. 9.) Korm.
határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok
szolgálati viszonyának megszûnésérõl
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

a Holocaust Dokumentációs Központ
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

Az igazságügy-miniszter elõterjesztésére az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének m) pontjában biztosított jogkörömben megállapítom, hogy Veszelka Vendel
büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonya – mivel a hivatásos szolgálat felsõ korhatárát elérte
– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 59. §-a (1) bekezdésének a)
pontja alapján 2006. május 29-i hatállyal, a törvény erejénél fogva megszûnik, és ezzel egyidejûleg a Hszt.
182. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel szolgálati
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. április 27.

1. A Kormány elfogadja a Holocaust Dokumentációs
Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását, és felhatalmazza a nemzeti kulturális
örökség miniszterét, hogy a módosítás ügyében a Kormány mint az alapító nevében és képviseletében az illetékes bíróságnál eljárjon.
Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidõ: azonnal
2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vétel jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Sólyom László s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

köztársasági elnök

miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Új Magyarország Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója
Forintban

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás
3. Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben:

–
–
–
14 400
–
13
14 413
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Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezetnek
3. Vállalkozás alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
–
–
637
–
–
637
Dr. Balaton Péter s. k.,
elnök

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
560265C
906382F
842432A
823624F
211703D
147757G
308592C
352442C
053114G
423329E
423696D
451329F
125518G
248944D
655394E
719669D
043895C
730949F
319728F
033699E
571639F
998986D
844489A
238778A
137338A
311841D
464874E
127390C
375297A
746159A
416505D
870079C
094023C
038362C
456458B
629241B
481771E
930426F
604917B
365160E
216749E
240001G
023144A
210019F
051833E
859786B
141719E
377871A
622173D
761370A
397213B
899630E
851132C
572840C
094224A
192312B
305466A
295588D
530856E
496675F
561413D
348823B
657187B
129831E
677133B
866400A
100476F
701019C
581178C
539299B
439536D
216966A
735009A
456842A
789545A
388538E
479773B
430449A
185710D
540719A
923539B
460897C
141025D
471879E
180531D
097921A
840103C
734992A
485158E
203863E
237458B
851624D
631099C
424618D
409108C
767160A
579715C
105181A
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
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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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

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

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

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

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