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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi C.
törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény módosításáról*
1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 1. §
(2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés
a szakmai gyakorlaton alapul.”
2. § Az Etv. 8. § (3) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„Ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely, a Lisszaboni
Egyezményt magára nézve kötelezõnek elismerõ államban
[13. § (1) bekezdés] állítottak ki, az eljáró hatóság a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.”
3. § Az Etv. 14. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A külföldi közös fokozatot tanúsító oklevél az
(1)–(3) bekezdések megfelelõ alkalmazásával abban az
esetben ismerhetõ el hazai felsõoktatási intézményben
megszerezhetõ felsõfokú végzettségi szintet tanúsító oklevélként, ha
a) a külföldi közös fokozat legalább egy, a Lisszaboni
Egyezményt magára nézve kötelezõnek elismerõ állam
[13. § (1) bekezdés] belsõ joga szerint felsõoktatási fokozatnak minõsül, és
b) a közös fokozatot kiállító valamennyi külföldi felsõoktatási intézmény államilag elismert felsõoktatási intézménynek minõsül abban az államban, amelyben a székhelye van.”
4. § Az Etv. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„45. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni – az
53/A. §-ban foglalt eltérésekkel –, ha a kérelmezõ akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként külön jogszabályban meghatározott tevékenységet szándékozik gyakorolni Magyarországon.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján
fogadta el.
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5. § Az Etv. a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) A (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmezõ
a) mérgezõ termékek kereskedelmével vagy forgalmazásával kíván foglalkozni Magyarországon, és szakmai tevékenysége külön jogszabály hatálya alá tartozik, vagy
b) a 45–53. § hatálya alá tartozó, külön jogszabályban
meghatározott szakmai tevékenysége mérgezõ termékek
felhasználását igényli.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység
Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására
akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként öt egymást követõ éven keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült,
d) foglalkoztatottként három egymást követõ éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban,
vagy
e) foglalkoztatottként négy egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült.
(3) A (2) bekezdés rendelkezései kizárólag azon becsomagolt mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazására vonatkoznak, amelyeket eredeti csomagolásukban
szándékoznak a fogyasztókhoz eljuttatni.
(4) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység
Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására
akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként hat egymást követõ éven keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek felhasználására jogosult valamely tagállamban,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült,
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d) foglalkoztatottként négy egymást követõ éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek felhasználására jogosult valamely tagállamban, vagy
e) foglalkoztatottként öt egymást követõ éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelõzõen a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült.
(5) A (4) bekezdés a), c) és e) pontjai nem alkalmazhatók, ha a kérelmezõ külön jogszabályban meghatározott,
nagyon mérgezõ termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni.
(6) A (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott
esetben, ha a kérelmezõ külön jogszabályban meghatározott, nagyon mérgezõ termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni, akkor a kérelmezõ kizárólag abban az
esetben jogosult a nagyon mérgezõ termékek, illetve irtószerek magyarországi felhasználására, ha a kérelmezõ igazolása azt is tanúsítja, hogy mely nagyon mérgezõ termék
vagy termékek, illetve irtószer vagy irtószerek felhasználására jogosult valamely tagállamban.
(7) A (2) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés a) pontja és
a (6) bekezdés szerinti esetben a kérelmezõ akkor folytatta
tevékenységét az elõírt idõtartamig, ha tevékenységét a
kérelem benyújtásakor is folytatja, vagy ha tevékenységét
megszüntette, akkor a tevékenység megszüntetésétõl a kérelem benyújtásáig nem telt el két évnél hosszabb idõtartam.
(8) Ha a kérelmezõ azon igazolásából, amely tanúsítja,
hogy mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban, vagy a kérelmezõ által a
tevékenység megkezdését megelõzõen elvégzett, a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert
képzése alapján megállapítható, hogy
a) a kérelmezõ csak meghatározott mérgezõ termékek
kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására jogosult, illetve a képzés a kérelmezõt csak meghatározott
mérgezõ termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy
felhasználására készítette fel, vagy
b) a kérelmezõ meghatározott mérgezõ termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem
jogosult, illetve a képzés a kérelmezõt meghatározott mérgezõ termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem készítette fel,
akkor az eljáró hatóság az igazolásban foglalt korlátozásoknak megfelelõen korlátozza azon mérgezõ termékek
körét, amelyek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására a kérelmezõ jogosult Magyarországon.
(9) A (8) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni a (8) bekezdésben meghatározott mérgezõ anyagokkal megegyezõ aktív hatóanyagokat tartalmazó, valamint az emberi, állati vagy növényi egészségre nézve a
(8) bekezdésben meghatározott mérgezõ termékekével
megegyezõ, közvetlen vagy közvetett kockázatot jelentõ
mérgezõ termékek esetében.”
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6. § Az Etv. 67. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (5) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:
„(5) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, a növényegészségügyért felelõs miniszter és a környezetvédelemért felelõs miniszter, hogy az 53/A. §
(5) bekezdése szerinti nagyon mérgezõ termékek, illetve
irtószerek felsorolását együttes rendeletben közzétegyék.
(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, a növényegészségügyért felelõs miniszter, hogy
hatáskörében – a nagyon mérgezõ termékek vonatkozásában a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetértésben –
a) rendeletben közzétegye az 53/A. § (1) bekezdésének
a) és b) pontja szerinti szakmai tevékenységek felsorolását,
b) kijelölje azt a hatóságot, amelynek feladatkörébe
tartozik a Magyarországon folytatott, mérgezõ termékek
kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról vagy jogosultságról szóló
igazolás kiállítása,
c) megállapítsa a mérgezõ termékekkel kapcsolatos
szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésének részletes eljárási szabályait.”
7. § Az Etv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves felsõoktatási képzésben szerzett oklevelek kölcsönös
elismerésének általános rendszerérõl,
b) a Tanács 92/51/EGK irányelve a szakmai képzés elismerésének második, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítõ
általános rendszerérõl,
c) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizált és az átmeneti irányelvek szabályozása alá esõ foglalkozásokhoz
kapcsolódó, szakmai képzésben megszerezhetõ bizonyítványok elismerésének szabályairól,
d) a Tanács 77/452/EGK irányelve az általános ápolók
bizonyítványainak kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának
gyakorlását elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
77/453/EGK irányelve a tagállamok ápolók tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
e) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad
mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismerésérõl,
f) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogszakorvosi oklevelek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés
jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
78/687/EGK irányelve a tagállamok fogorvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
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g) a Tanács 80/154/EGK irányelve a szülésznõi bizonyítványok kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
80/155/EGK irányelve a tagállamok szülésznõk tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
h) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meghatározott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról; valamint a Tanács
85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a gyógyszerészeti tevékenység gyakorlása céljából történõ letelepedést elõsegítõ intézkedéseket,
i) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészek okleveleinek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés és
a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ
intézkedéseket,
j) a Tanács 78/1026/EGK irányelve az állatorvosi oklevelek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ
intézkedéseket,
k) a Tanács 81/1057/EGK irányelve az orvosok, általános ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek, végbizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elismerésérõl szóló 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK
és 78/1026/EGK irányelvek kiegészítésérõl,
l) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszerérõl szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznõi, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi
hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK,
78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK,
80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról,
m) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és
forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az
ilyen termékek hivatásszerû használatával, beleértve a
közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról.”
8. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
9. § Ez a törvény a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerû használatával, beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes
rendelkezések megállapításáról szóló 74/556/EGK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány rendeletei
A Komány
242/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl
A Kormány, figyelemmel a 201/2005. (IX. 27.) Korm.
rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya és
a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június
10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini
Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között
2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodásokban foglaltakra, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban megállapított feladatkörében eljárva,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 124. §-a (2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT
Finanszírozási Mechanizmus (a továbbiakban együtt:
finanszírozási mechanizmusok) keretében nyújtott támogatásból finanszírozott projekteket koordináló minden
szervezetre és személyre;
b) a finanszírozási mechanizmusokból támogatásban
részesülõ minden szervezetre, személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre;
c) a finanszírozási mechanizmusokból finanszírozott
projektek értékelésében és megvalósításában, valamint
ellenõrzésében részt vevõ szervezetekre és személyekre;
d) a kifizetõ hatóságra.

2. §
Az e rendeletben foglalt jogokat és kötelezettségeket
a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság
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Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás, valamint
egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya
között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló 201/2005.
(IX. 27.) Korm. rendelettel, és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel összhangban kell gyakorolni, illetõleg teljesíteni.

Értelmezõ rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában
a) állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás
és a csekély összegû (de minimis) támogatás;
b) általános elvek: az Európai Unió által nyújtott egyes
pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és
egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott
programok monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
17. §-ában foglalt, a monitoring tevékenységre vonatkozó
általános elvek;
c) együttmûködési megállapodások: a 201/2005.
(IX. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság
Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között
2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló
együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl az
Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési
megállapodás;
d) elõzetes (ex-ante) ellenõrzés: valamely dokumentációnak az abban foglalt eljárási cselekmények megkezdését megelõzõ ellenõrzése;
e) Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI): a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását
a támogatást nyújtó EGT országok, illetve Norvégia részérõl koordináló és felügyelõ intézmény;
f) finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok: az FMI által kiadott, a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó elõírások;
g) hitelesítési jelentés: a projektenkénti elszámoláshoz
kapcsolódó ellenõrzési dokumentáció, amelyben a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (a továbbiakban:
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KPSZE) a kifizetõ hatóság számára tanúsítja a projektenkénti elszámolási dokumentáció valódiságát alátámasztó
ellenõrzések eredményeképpen az abban szereplõ költségek elszámolási szabályok szerinti megfelelõségét;
h) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott természetes személyek;
i) kedvezményezett: pályázati alap esetében a támogatásközvetítõ szervezet által meghirdetett pályázaton nyertes szervezet;
j) kiemelt támogatási terület: a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005.
június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a
Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én
létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009
közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás (a továbbiakban együtt: együttmûködési megállapodások) „B”, illetve „C” mellékletében felsorolt területek;
k) kifizetõ hatóság: az együttmûködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatok ellátására létrehozott szerv, amely a Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ Iroda szervezeti keretei közt mûködik;
l) Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység: Az
együttmûködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatokat ellátó, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(a továbbiakban: NFÜ) szervezeti keretei között mûködõ
szervezet;
m) Nemzeti Kapcsolattartó (National Focal Point): az
együttmûködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet, amely teljes egészében felelõs a finanszírozási mechanizmusok magyarországi mûködéséért, jelenleg ezt a feladatot nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ látja el;
n) önálló projekt (individual project): meghatározott
célra rendelt, meghatározott szerepet betöltõ feladatok egy
egységet képezõ sorozata;
o) pályázati alap (block grants): meghatározott célra
rendelt támogatási összeg, amelyet egy támogatásközvetítõ szervezet oszt szét további pályáztatással;
p) Projekt Döntõbizottság: az együttmûködési megállapodásokban meghatározott összetételû szerv, amely
kiválasztja az FMI-hoz benyújtandó, támogatásra javasolt
projektek körét;
q) projektgazda (project promoter): önálló projekt esetében a támogatásban részesülõ szervezet, pályázati alap
esetében a támogatásközvetítõ szervezet;
r) szakmai teljesítésigazoló: a kiemelt támogatási terület által érintett szaktárca tisztviselõje, aki a szaktárca felelõsségi körébe tartozó projektek végrehajtása során azok
szakmai tartalmának megfelelõségét felügyeli;
s) támogatási ajánlat (grant offer letter): a Nemzeti
Kapcsolattartó által támogatásra javasolt és az adományozó Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finan-
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szírozási Mechanizmus Bizottság által elfogadott pályázatokra vonatkozó, az adományozó által megküldött, a támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó dokumentum;
t) támogatási megállapodás (grant agreement): egyrészrõl az adományozó Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, másrészrõl a Nemzeti Kapcsolattartó között létrejött kétoldalú
megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti
a támogatás és a projekt-végrehajtás feltételeit;
u) támogatási szerzõdés: adott pályázati alap támogatásközvetítõ szervezete és az általa további pályáztatással
kiválasztott nyertes pályázók által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználást szabályozó szerzõdés;
v) támogatásközvetítõ szervezet (intermediary): pályázati alap projektgazdája, a pályázati alapot kezelõ, az
annak keretében rendelkezésre álló támogatást további
pályáztatással szétosztó szervezet;
z) végrehajtási szerzõdés (implementation contract):
a KPSZE és a projektgazda között, a támogatási megállapodás alapján kötött szerzõdés, amely rögzíti a felek jogait
és kötelezettségeit a projekt végrehajtására vonatkozóan.

Összeférhetetlenség, adat- és titokvédelem
4. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott
támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében vagy meghozatalában – a pályázati kiírásra benyújtott pályázat vagy
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok értékelésében, minõség-ellenõrzésében vagy
elbírálásában – nem vehet részt olyan személy vagy szervezet, aki a döntés tárgyát képezõ dokumentumot benyújtotta (a továbbiakban: érdekelt szervezet), illetõleg olyan
személy, aki
a) az érdekelt szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) az érdekelt szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy
felügyelõ bizottságának vagy kuratóriumának tagja,
c) az érdekelt szervezet tagja, vagy abban közvetlen
vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) az értékelésre, minõségellenõrzésre vagy elbírálásra
benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
e) az a)–d) pont szerinti személy hozzátartozója,
f) elfogultságát bejelenti.
(2) A finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott
támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében vagy meghozatalában – a pályázati kiírásra benyújtott pályázat vagy
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok értékelésében, minõségellenõrzésében vagy elbírálásában – az a központi költségvetési szervnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy nem vehet részt, aki
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a) a döntés tárgyát képezõ dokumentum elõkészítésért,
kidolgozásáért szakmailag felelõs szervezeti egységnél áll
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban,
b) a döntés tárgyát képezõ dokumentum elõkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
c) az a)–b) pont szerinti személy hozzátartozója,
d) elfogultságát bejelenti.
(3) A támogatás nyújtására vonatkozó döntést megelõzõ
értékelésben és bírálatban részt vevõ személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy köteles a döntés-elõkészítési vagy döntéshozatali eljárás megkezdésekor teljes
bizonyító erejû magánokiratban nyilatkozatot tenni arról,
hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti összeférhetetlensége nem áll fenn, amelyet a bíráló bizottság elnökének ad át.
(4) Amennyiben a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján a pályázati
kiírásra benyújtott dokumentum vonatkozásában az
(1) vagy (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll,
az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet
ezt köteles a Nemzeti Kapcsolattartónak vagy az általa
megbízott szervnek haladéktalanul írásban bejelenteni. Az
összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet
azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az
összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat
el, és az erre a dokumentumra vonatkozó, az összeférhetetlenségi ok felmerülését követõ eljárása érvénytelen, és az
eljárást meg kell ismételni. A megismételt eljárásra az eredeti eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(5) Amennyiben az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet nem jelenti
be, az értékelésben, elbírálásban részt vevõ többi tag jogosult az összeférhetetlenség megállapítását a Nemzeti Kapcsolattartónál vagy az általa megbízott szervnél kezdeményezni. Amennyiben a Nemzeti Kapcsolattartó vagy az
általa megbízott szerv összeférhetetlenséget állapít meg,
az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet
azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az
összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat
el, és az erre a dokumentumra vonatkozó, az összeférhetetlenségi ok felmerülését követõ eljárása érvénytelen, és az
eljárást meg kell ismételni. A megismételt eljárásra az eredeti eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. §
A támogatás igénylésére vonatkozó eljárás elõkészítésében, lefolytatásában részt vevõ személy, illetve szervezet köteles a tudomására jutott állam-, szolgálati, üzleti
vagy banktitkot, továbbá személyes adatot megõrizni, és
errõl az eljárás megkezdésekor teljes bizonyítóerejû magánokiratban nyilatkozatot tenni. Az e nyilatkozattételi
kötelezettségét elmulasztó személy, illetve szervezet az
eljárás lefolytatásában nem vehet részt.

2006/148. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

11551

2. Fejezet

sének 60%-a lehet. A fennmaradó 40%-ot a pályázónak
önerõként kell biztosítania.

PÁLYÁZTATÁS

(2) Ha a pályázat teljes költségvetésének legalább
15%-a – azaz az önerõ – központi vagy helyi önkormányzati költségvetésbõl származik, a finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott támogatás összege legfeljebb
a pályázat teljes költségvetésének 85%-a lehet.

A támogatás igénylésének feltételei,
az igényelhetõ támogatás összege
6. §

7. §

(3) Ha a pályázat a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból és az EGT Finanszírozási Mechanizmusból egyaránt részesülhet támogatásban, a támogatás összege meghaladhatja a pályázat teljes költségvetésének 85%-át, de
legfeljebb a pályázat teljes költségvetésének 90%-a lehet,
az alábbiak valamelyike számára nyújtott támogatás esetén:
a) nem kormányzati szervezetek,
b) ösztöndíjprogramok megvalósítása.

(1) Pályázni az együttmûködési megállapodások „B” és
„C” mellékletében felsorolt kiemelt területek, illetve célterületek valamelyikéhez illeszkedõ pályázattal lehet.
(2) A finanszírozási mechanizmusok keretében csak
elsõsorban közcélt szolgáló, alapvetõen nem profit szerzésére irányuló tevékenység finanszírozható.

(4) Amennyiben az önerõ nem a pályázó saját költségvetésébõl származik, legalább az önerõ 25%-ának megfelelõ összeggel a pályázónak saját költségvetésébõl is
hozzá kell járulnia a pályázat teljes költségvetéséhez. Az
államháztartás alrendszereibõl származó támogatás nem
számítható bele a saját költségvetés e célra szánt összegébe.

8. §

11. §

Pályázhat minden, a Magyar Köztársaság területén
székhellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, valamint költségvetési szerv,
amennyiben megfelel a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek.

(1) Pályázatot önálló projekt és pályázati alap támogatási formában lehet benyújtani.
(2) Az igényelhetõ támogatás összege önálló projekt
formában benyújtott pályázat esetén legalább 250 000 és
legfeljebb 3 000 000 euró lehet.
(3) Pályázati alap formában benyújtott pályázat esetén
a támogatásközvetítõ szervezet legfeljebb 2 000 000 euró
támogatási összegre nyújthat be pályázatot; a kedvezményezett a támogatásközvetítõ szervezet által kiírt pályázaton legalább 10 000 és legfeljebb 250 000 euró támogatást
igényelhet.

9. §
A finanszírozási mechanizmusok által a 2004–2009 közötti idõszakra biztosított támogatás összegébõl az egyes
pályázatokra jutó támogatás összegének meghatározása
a Norvég Külügyminisztérium, illetve a Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság egyedi, pályázatonként hozott határozata alapján, és a pályázat sikeres végrehajtásához
szükséges minimális összeg figyelembevételével történik.

10. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott
támogatás összege legfeljebb a pályázat teljes költségveté-

(1) Az együttmûködési megállapodások „A” mellékletében foglaltaknak megfelelõen a finanszírozási mechanizmusok magyarországi mûködéséért teljes egészében
a Nemzeti Kapcsolattartó felelõs.
(2) A Nemzeti Kapcsolattartó a finanszírozási mechanizmusok gyorsabb, hatékonyabb végrehajtása érdekében
feladatait a (3) bekezdésben foglalt kivétellel külsõ szervezet bevonásával is elláthatja. Amennyiben a Nemzeti Kapcsolattartó e feladatait külsõ szervezet bevonásával látja
el, e szervezetre az összeférhetetlenségi, adat- és titokvédelmi szabályokat alkalmazni kell. Külsõ szervezet bevonása a Nemzeti Kapcsolattartó (1) bekezdésben említett
teljes körû felelõsségét nem érinti.
(3) A Nemzeti Kapcsolattartó nem bízhat meg külsõ
szervezetet
a) a támogatásra javasolt pályázatok véleményezésével
és azok FMI részére történõ továbbításával,
b) a Monitoring Bizottság elnöki feladatainak ellátásával,
c) a finanszírozási mechanizmusokból finanszírozott
projektek végrehajtásáról szóló, az együttmûködési megállapodások 5. cikkében említett éves jelentések készítésével és azok FMI és Monitoring Bizottság részére jóváhagyás céljából történõ továbbításával,
d) az éves monitoring megbeszélés megszervezésével
és a Magyar Köztársaság éves monitoring megbeszélésen
történõ képviseletével.
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A támogatás elosztása nyílt pályáztatás útján történik.

tassággal bíró szakértõ egymástól függetlenül értékeli
pontozásos módszerrel, majd megállapítja a pályázatok
pontozás alapján kialakult sorrendjét.

13. §

19. §

Az átláthatóságot, az esélyegyenlõséget és a megfelelõ
tájékoztatást a pályáztatási eljárás során mindvégig biztosítani kell.

(1) A szakértõk által elbírált pályázatokat munkacsoport
értékeli. A munkacsoport a pályázatok értékelése során a
Nemzeti Kapcsolattartó által az együttmûködési megállapodásokban reá rótt felelõsségi körébõl eredõen kiadott,
nyilvános, a Nemzeti Kapcsolattartó honlapján közzétett
ügyrendje szerint jár el. A munkacsoport a finanszírozási
mechanizmusok nyílt pályáztatásának teljes idõszakára
jön létre, a tagok személye azonban a delegálásukra jogosult szervezetek döntése szerint változhat. Egy munkacsoport legfeljebb tizenkét tagú lehet, tagokat a következõ
szervezetek delegálnak:
a) a kiemelt támogatási terület által érintett minisztériumok, országos hatáskörû szervek egy-egy képviselõt,
b) az önkormányzati szövetségek közösen egy képviselõt,
c) a Regionális Fejlesztési Tanácsok közösen egy képviselõt,
d) a társadalmi partnerek – a munkaadók, illetve a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei – egy-egy képviselõt,
e) a kiemelt támogatási terület által érintett civil szervezetek egy-egy, de legfeljebb három képviselõt.

A pályázatok benyújtása
14. §
A teljes pályázati anyagot a pályázati kiírásban megadott címre postai úton kell benyújtani, a pályázati kiírásban megadott határidõ lejártáig.

15. §
A pályázatok formai elbírálása során az összes pályázó
számára azonos feltételekkel lehetõséget kell biztosítani
a pályázati kiírásban szereplõ dokumentumok, iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására. A hiánypótlásra
legalább 5 és legfeljebb 15 munkanapot kell biztosítani.
A hiánypótlásra a pályázót a formai értékelést végzõ szerv
hívja fel. A hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat
tartalmi elemeinek módosítását.

16. §
Pályázati alap támogatási formára az ennek keretében
nyújtott támogatás további pályáztatás útján történõ kiosztására vállalkozó támogatásközvetítõ szervezetek pályázhatnak.

(2) A munkacsoport ülésein a Nemzeti Kapcsolattartó
és az adományozó államok képviselõi megfigyelõként
részt vehetnek.
(3) A munkacsoport a pályázatok szakértõk által meghatározott sorrendje alapján kiválasztja az együttmûködési
megállapodások „A” mellékletében meghatározott összetételû Projekt Döntõbizottság (a továbbiakban: Projekt
Döntõbizottság) részére megküldendõ pályázatokat.
(4) A munkacsoport az ügyrendjében foglalt szabályokkal összhangban határozhat úgy, hogy a szakértõk által
meghatározott pályázati sorrendet a pályázatok újrapontozásával megváltoztatja.

A pályázatok elbírálása
20. §
17. §
A pályázatok elbírálására évente legalább két alkalommal kerül sor.

18. §
A formailag megfelelõ pályázatokat elõször két, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelõen kiválasztott,
a program kiemelt támogatási területeihez illeszkedõ, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, megfelelõ szakmai jár-

(1) A munkacsoport által meghatározott sorrendek alapján a Projekt Döntõbizottság egy ún. hosszú listát állít
össze, amelyen a pályázatok az elért pontszámok alapján
csökkenõ sorrendben szerepelnek. A hosszú listán szereplõ, de adott pályázati fordulóban rendelkezésre álló keretbõl nem finanszírozható pályázatok tartalék pályázatnak
minõsülnek, ezek FMI-nak történõ megküldésére csak
abban az esetben kerül sor, ha a rendelkezésre álló keretet
lefedõ pályázatok valamelyikét a végsõ döntést hozó Norvég Külügyminisztérium, illetve EGT Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság elutasítja, illetve, ha a rendelkezésre álló keretet lefedõ pályázatok költségvetését vagy
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támogatási intenzitását oly mértékben lecsökkenti, hogy
az így felszabaduló keret terhére a tartaléklistán szereplõ
pályázat támogatása lehetségessé válik.
(2) A Projekt Döntõbizottság döntését a különbözõ
munkacsoport által azonos helyre sorolt pályázatok sorrendjének meghatározásakor az együttmûködési megállapodásokban foglalt célkitûzésekkel és elvekkel összhangban, konszenzussal, az alábbi szempontok alapján hozza
meg:
a) a pályázat mennyire illeszkedik az együttmûködési
megállapodások „B” mellékletében felsorolt kiemelt és
célterületekhez,
b) a pályázat mennyiben valósít meg más támogatási
formák által nem vagy kevésbé támogatott célokat,
c) a pályázat által megvalósított célok iránti társadalmi
igény,
d) gazdaságosság,
e) fenntarthatóság,
f) hosszú távú elõnyök.
21. §
(1) A pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott
szempontoknak megfelelõen, e rendeletben, valamint a
finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok
alapján kell értékelni.
(2) Az elbírálásban részt vevõ szervek és személyek a
pályázatokat kizárólag azok elbírálására használhatják fel.
22. §
A Projekt Döntõbizottság döntési javaslatáról a Nemzeti Kapcsolattartó a döntés meghozatalától számított
15 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat.
23. §
(1) A Nemzeti Kapcsolattartó minden, az FMI-nak megküldendõ pályázathoz indokolással ellátott véleményt
készít. A pályázatokat a hozzájuk csatolt véleménnyel
együtt nyújtja be az FMI-nak.
(2) A Nemzeti Kapcsolattartó évente legalább egyszer
köteles, és évente legfeljebb négyszer nyújthat be pályázatot az FMI-nak.
24. §
(1) A végsõ döntés – az FMI és az Európai Bizottság
álláspontjának birtokában – a Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus
Bizottság által kerül meghozatalra, a „Szabályok és Eljárásrend” címû szabályzatban meghatározott eljárási rendnek megfelelõen.
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(2) A Nemzeti Kapcsolattartó a Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus
Bizottság indoklással ellátott elutasító levele útján értesül
arról, hogy a pályázatot nem tartja támogathatónak.
(3) Az elutasított pályázat átdolgozására és ismételt benyújtására egy alkalommal van lehetõség.
(4) A Nemzeti Kapcsolattartó a Külügyminisztérium,
illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság
elutasító levelének kézhezvételétõl számított 15 napon
belül tájékoztatja a pályázót a pályázat elutasításáról, valamint a pályázat átdolgozásának és ismételt benyújtásának
lehetõségérõl.
(5) A támogathatónak tartott pályázat, a támogatás feltételei és az ajánlat elfogadásának határideje a Norvég
Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság által a Magyar Köztársaság részére tett, támogatási ajánlatban kerül meghatározásra.
(6) Amennyiben a Magyar Köztársaság – a pályázóval
történt konzultációt követõen – egyetért a támogatási ajánlatban foglalt feltételekkel, a Nemzeti Kapcsolattartó az
adott pályázat vonatkozásában támogatási megállapodást
köt a Norvég Külügyminisztériummal, illetve az EGT
Finanszírozási Mechanizmus Bizottsággal, amelyben rögzítik a támogatás igénybevételének pontos szabályait és
a felek kötelezettségeit.
3. Fejezet
A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
ÉS A VÉGREHAJTÁSI SZERZÕDÉS
A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
megkötése
25. §
(1) Az adományozó által megküldött támogatási ajánlatot a Nemzeti Kapcsolattartó a KPSZE-n keresztül megküldi a pályázónak, és megszabja az ajánlat elfogadásának
határidejét. A határidõt úgy kell meghatározni, hogy egyrészt a pályázónak elegendõ idõ álljon rendelkezésre a támogatási ajánlat megfontolására, másrészt úgy, hogy az
adományozó által a Magyar Köztársaság számára elõírt
válaszadási határidõ tartható legyen.
(2) Amennyiben a pályázó a megadott határidõn belül
nem válaszol, a támogatási ajánlat semmisnek tekintendõ.
(3) A pályázó által adott pozitív válasz esetén a KPSZE
elõkészíti a támogatási megállapodást és a végrehajtási
szerzõdést a pályázati kiírás, a benyújtott pályázat, a támogatási ajánlat és a pályázó további szakmai információi
alapján.
(4) A támogatási megállapodást egyrészrõl a Norvég
Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság, másrészrõl a Magyar Köztársaság képviseletében a Nemzeti Kapcsolattartó írja alá.
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26. §

a javaslatot elutasítja és az elutasítás indokairól tájékoztatja a KPSZE-t.

(1) A támogatási megállapodás aláírását követõen a
végrehajtási szerzõdést a lehetõ legrövidebb idõn belül,
de legkésõbb a támogatási megállapodás aláírását követõ
30. napon alá kell írni.

(5) Ha a támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés módosítása a projekt költségvetését érinti, a Nemzeti Kapcsolattartó a kifizetõ hatóság véleményét is figyelembe veszi.

(2) A végrehajtási szerzõdést egyrészrõl a KPSZE, másrészrõl a projektgazda írja alá, a Nemzeti Kapcsolattartó és
a szakmai teljesítésigazoló ellenjegyzése mellett.

28. §

A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
módosítása
27. §
(1) A projektgazda köteles a végrehajtási szerzõdés és
a támogatási megállapodás módosítását a módosítás okáról és körülményeirõl való tájékoztatással a KPSZE-nél
írásban kezdeményezni, ha
a) a projekt céljai vagy eredményei változnak,
b) a projekt végrehajtásának támogatási megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése
huszonnégy hónapot meghaladó mértékben változik,
c) egy vagy több tervezett költségvetési fõsor 15%-ot
meghaladó mértékben változik,
d) a projekt egyes tevékenységei vagy költségvetési
fõsorai között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik,
e) a projekt adminisztratív költségei növekednek.
(2) Amennyiben a végrehajtás figyelemmel kísérése
során a KPSZE tudomására jut, hogy az (1) bekezdés
a)–e) pontjában felsorolt esetek valamelyike áll fenn, és
a projektgazda a végrehajtási szerzõdés és a támogatási
megállapodás módosítását nem kezdeményezte, azok módosítását a KPSZE a projektgazda tájékoztatását követõen
kezdeményezi.
(3) A KPSZE a projektgazda módosítási kérelmét saját
véleményével együtt ellenjegyzés céljából megküldi a
szakmai teljesítésigazolónak, majd a szakmai teljesítésigazoló véleményével együtt továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. Amennyiben a módosítást a (2) bekezdés szerint
a KPSZE saját hatáskörében kezdeményezi, kérelmét
véleményezés céljából megküldi a szakmai teljesítésigazolónak, majd a szakmai teljesítésigazoló véleményével
együtt továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak.
(4) A Nemzeti Kapcsolattartó, amennyiben úgy ítéli
meg, hogy
a) a módosítási javaslat a projekt hatékony végrehajtásához szükséges és azt megfelelõen biztosítja, a javaslatot
saját jóváhagyásával végleges jóváhagyásra megküldi az
FMI-nak;
b) a módosítási javaslat a projekt hatékony végrehajtásához nem szükséges vagy azt nem biztosítja megfelelõen,

(1) A projektgazda köteles a végrehajtási szerzõdés módosítását a módosítás okáról és körülményeirõl való tájékoztatással a KPSZE-nél írásban kezdeményezni, ha a
támogatási megállapodásban meghatározott célok, eredmények nem változnak, de
a) a projekt végrehajtásának támogatási megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése
huszonnégy hónapot meg nem haladó mértékben változik,
b) egy vagy több tervezett költségvetési fõsor 15%-ot
meg nem haladó mértékben változik,
c) a projekt egyes tevékenységei vagy költségvetési
fõsorai között 15%-ot meg nem haladó költségvetési
átcsoportosítás történik.
(2) Amennyiben a végrehajtás figyelemmel kísérése
során a KPSZE tudomására jut, hogy az (1) bekezdés
a)–c) pontjában felsorolt esetek valamelyike áll fenn, és
a projektgazda a végrehajtási szerzõdés módosítását nem
kezdeményezte, a módosítást a KPSZE kezdeményezi.
(3) A végrehajtási szerzõdés (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott módosításának jóváhagyásáról a
KPSZE saját hatáskörében, a szakmai teljesítésigazoló
véleményének figyelembevételével dönt. E döntésérõl,
annak indokolásával együtt a KPSZE azonnal tájékoztatja
a Nemzeti Kapcsolattartót.
(4) A végrehajtási szerzõdés módosításának e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben az adott végrehajtási
szerzõdés rendelkezései irányadóak.

29. §
Mind a támogatási megállapodás, mind a végrehajtási
szerzõdés módosítását minden esetben írásba kell foglalni. A módosítási kérelem elutasítása esetén a KPSZE
köteles a projektgazdát az elutasítás indokairól írásban
tájékoztatni.

30. §
A projektgazda a projekt céljait, eredményeit, költségvetését nem érintõ adminisztratív változásokról a
KPSZE-t a változás bekövetkeztétõl számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
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A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
felfüggesztése, megszüntetése
31. §
A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
felfüggesztésére, illetve megszüntetésére csak egyidejûleg
kerülhet sor.
32. §
(1) A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztésére kerül sor
a) ha a projekt végrehajtása nem a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelõen történik,
b) ha a támogatási megállapodás, illetve a végrehajtási
szerzõdés aláíró felei nem tesznek eleget a támogatási
megállapodásban, illetve a végrehajtási szerzõdésben foglalt kötelezettségeiknek,
c) a jelentéstételi kötelezettség nem teljesítése esetén,
d) szabálytalanság, illetve annak alapos gyanúja esetén,
e) valótlan adatok szolgáltatása esetén.
(2) A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztésekor az érintett projekt vonatkozásában
semmilyen kifizetés nem teljesíthetõ.
(3) Amennyiben a támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztésének alapjául szolgáló
helyzetet orvosolták, a felfüggesztés okán nem folyósított
kifizetések teljesíthetõvé válnak, és folytatni kell a projekt
végrehajtását a támogatási megállapodással és a végrehajtási szerzõdéssel összhangban.
33. §
(1) Amennyiben a 32. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott, a támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztésének alapjául szolgáló
helyzet nem orvosolható, a támogatási megállapodás és
a végrehajtási szerzõdés megszüntetésére kerül sor.
(2) A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés megszüntetése esetén a már folyósított támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.
4. Fejezet
A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA
Az egyes intézmények feladatai
34. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásában
részt vevõ intézmények az együttmûködési megállapodásokban foglalt feladataikat a következõ tevékenységeken
keresztül látják el.
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(2) A Nemzeti Kapcsolattartó
a) megköti a támogatási megállapodásokat,
b) ellenjegyzi a végrehajtási szerzõdést,
c) a 27. § (4) bekezdésével összhangban továbbítja a
KPSZE által elõzetesen ellenõrzött szerzõdésmódosítási
kérelmeket az FMI részére,
d) jóváhagyja a projekt-elõrehaladási jelentést,
e) megszervezi és vezeti a monitoring bizottsági üléseket,
f) véglegesíti az éves jelentést és benyújtja az FMI részére,
g) megrendezi és elnökli az éves megbeszéléseket,
h) elkészíti a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó költségvetési elõirányzat tervezetét,
i) fejleszteti és mûködteti az Egységes Monitoring
Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR) finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó modulját.
(3) A KPSZE
a) részt vesz a támogatási megállapodások és a végrehajtási szerzõdések elõkészítésében,
b) a projektgazdával megköti a végrehajtási szerzõdést,
c) a 27–29. §-okkal összhangban közremûködik a végrehajtási szerzõdés, illetve a támogatási megállapodás
módosításában,
d) figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét,
e) tájékoztatást nyújt a projektgazdáknak a projektek
lebonyolítására vonatkozó szabályokról,
f) adminisztratív és pénzügyi szempontból ellenõrzi a
projekt-elõrehaladási jelentéseket és a projektzáró jelentést,
g) beszámol a végrehajtás elõrehaladásáról a monitoring bizottsági üléseken és az éves megbeszélésen,
h) a közbeszerzési eljárás megindítása elõtt, majd
a szerzõdéskötést megelõzõen ellenõrzi a közbeszerzési
dokumentumokat a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és a mûszaki minõségbiztosítás
szempontjából,
i) megfigyelõként jelen lehet a közbeszerzési ajánlatok
bírálata során,
j) pályázati alap esetén a pályázat közzétételét megelõzõen ellenõrzi a pályázati dokumentációt, megfigyelõként
jelen lehet a pályázatok értékelése során,
k) adatot szolgáltat az éves monitoring jelentéshez,
l) kifizeti a projektgazdáknak a végrehajtási megállapodásban meghatározott mértékû elõlegeket, valamint a
támogatások összegét a projektekre benyújtott elszámolások alapján,
m) eljárásrendjének megfelelõ mértékben ellenõrzi a
kifizetési kérelmeket, majd összeállítja a vonatkozó kifizetési részlet igénylést,
n) részt vesz az EMIR rendszer vonatkozó moduljának
fejlesztésében és adatokkal való folyamatos feltöltésében,
o) vezeti a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó, a 83–86. §-ok szerinti számviteli nyilvántartásait.
(4) A kifizetõ hatóság
a) számlát nyit a Magyar Államkincstárban az FMI
által átutalt támogatások fogadására és visszafizetésére
finanszírozási mechanizmusonkénti bontásban,
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b) intézkedik az FMI által átutalt támogatások KPSZE
részére történõ továbbutalásáról,
c) igazolja a KPSZE által benyújtott elszámolásokat és
továbbítja azokat az FMI részére,
d) vezeti a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó, 83–86. §-ok szerinti számviteli nyilvántartásait,
e) ellenõrzi a pénzügyi lebonyolítás menetét.
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érdekében, hogy a KPSZE e feladatát el tudja látni, a projektgazda együttmûködik a KPSZE-vel. Ennek során benyújtja a KPSZE-hez a közbeszerzési dokumentumokat
elõzetes ellenõrzésre a közbeszerzési eljárás megindítását,
valamint a közbeszerzés eredményeként létrejövõ szerzõdés megkötését megelõzõen.
38. §

35. §
(1) Minden önálló projekt tekintetében szakmai teljesítésigazolót kell kinevezni. A szakmai teljesítésigazoló
azon minisztérium tisztviselõje, amely minisztérium felügyelete alá a projekt keretében folytatott tevékenység tartozik.
(2) A szakmai teljesítésigazolót a Nemzeti Kapcsolattartó felkérésére a miniszter nevezi ki. A szakmai teljesítésigazolót idõben kell kinevezni úgy, hogy a végrehajtási
szerzõdés elõkészítésében részt tudjon venni.
(3) A szakmai teljesítésigazoló
a) ellenjegyzi a végrehajtási szerzõdést,
b) figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét,
c) véleményezi és ellenjegyzi a végrehajtási szerzõdés
módosítását,
d) biztosítja a projekt-elõrehaladási jelentések és a hozzájuk kapcsolódó kifizetési kérelmek összhangját,
e) ellenõrzi a projekt-elõrehaladási jelentések és a hozzájuk kapcsolódó kifizetési kérelmek végrehajtási szerzõdésben foglalt követelményeknek való megfelelését,
f) jóváhagyja a projekt-elõrehaladási jelentések, az
éves jelentések és a projektzáró jelentés szakmai tartalmát,
g) közremûködik az EMIR rendszer vonatkozó moduljának fejlesztésében, adatokkal való folyamatos feltöltésében.

A projektgazda biztosítja, hogy a KPSZE a közbeszerzési ajánlatok bírálata során megfigyelõként jelen lehessen. A KPSZE megfigyelõje a bírálat menetérõl jelentést
készít a KPSZE vezetõje számára, a jelentést egyidejûleg
a projektgazdának is megküldi.
39. §
Amennyiben a KPSZE megfigyelõje eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében jelzi a KPSZE vezetõjének és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének.
Jelentéstétel és monitoring
40. §
(1) A projektgazda a projekt végrehajtásáról a következõ jelentéseket készíti:
a) projekt-elõrehaladási jelentés,
b) éves projektjelentés,
c) projektzáró jelentés.
(2) A jelentéstételi kötelezettség kezdõ idõpontja minden projekt esetében a kötelezettségvállalás, azaz a támogatási megállapodás hatálybalépésének idõpontja.
(3) A jelentéseket az FMI által meghatározott formátumban kell elkészíteni.

A közbeszerzés
36. §
A finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektek közbeszerzési eljárásai tekintetében a Kbt. Európai
Unióból származó forrásból támogatott beszerzésekre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

37. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok által támogatott
projektek közbeszerzési eljárásait a projektgazda bonyolítja le.
(2) A KPSZE ellenõrzi a közbeszerzési eljárások lebonyolítását a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
és a mûszaki minõségbiztosítás szempontjából. Annak

41. §
(1) A projektgazda projekt-elõrehaladási jelentéseket
készít, amelyek a Nemzeti Kapcsolattartó monitoring
tevékenységének és a kifizetõ hatóság lehívási kérelmének
alapjául szolgálnak. A projekt-elõrehaladási jelentést a
támogatási megállapodásban meghatározott végrehajtási
ütemezésnek megfelelõen kell elkészíteni, és a jelentéseknek legalább három hónapot kell átfogniuk. A projektgazda a projekt-elõrehaladási jelentéssel együtt köteles kifizetési kérelmet benyújtani. A projekt-elõrehaladási jelentés
benyújtásának határideje legkésõbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási idõszakot követõ 15. nap.
(2) A projekt-elõrehaladási jelentések tartalmazzák
a) a célzott eredményekhez és a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi elõrehaladást, beleértve a
számszerûsített célok mutatóit,
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b) a célzott eredményektõl és a végrehajtási ütemtervtõl való eltéréseket, indokolással együtt,
c) a közbeszerzési, valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését,
d) a ténylegesen fölmerült költségek és a vonatkozó
kifizetések támogatási jogcím szerinti listáját, alátámasztva a kapcsolódó bizonylatokkal,
e) a kifizetett támogatásra jutó önerõ kifizetésének igazolását a kapcsolódó bizonylatokkal,
f) az alátámasztó bizonylatok megfelelõségérõl szóló
könyvvizsgálói jelentést,
g) a kifizetési kérelmet.
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e) a végrehajtás során szerzett és a jövõben hasznosítható tapasztalatokat,
f) a projekt utánkövetésére vonatkozó javaslatokat.

44. §
A projektgazda által készített jelentések a 42. § (2) bekezdésében, a 43. § (2) bekezdésében és a 44. § (2) bekezdésében meghatározott információkat szövegesen és a
megfelelõ bizonylatokkal alátámasztva tartalmazzák.

A jelentések benyújtásának és kezelésének módja
42. §
(1) A projektgazda tizenkét havonta éves projektjelentést készít, amelyhez nem kapcsolódik kifizetés. A projektgazda éves projektjelentése képezi alapját a Nemzeti
Kapcsolattartó által készítendõ éves monitoring jelentésnek. Az éves projektjelentés benyújtásának határideje legkésõbb a beszámolási idõszakot követõ 15. nap.
(2) Az éves projektjelentés tartalmazza
a) a projekt pénzügyi elõrehaladásának összesített adatait a jelentési idõszakra vonatkozóan, valamint a jelentés
készítésének idõpontjáig kumuláltan is,
b) a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi
elõrehaladást,
c) a végrehajtási ütemtervtõl való eltéréseket, ezek
okait, a projekt elõrehaladására gyakorolt lehetséges hatásait, valamint a káros hatások kiküszöbölésére tervezett
intézkedések leírását,
d) a cél- és eredményindikátorokhoz mért elõrehaladás
elemzését,
e) a projekt jellegétõl függõen a kapcsolódó horizontális kérdések részletezését,
f) a projekt lebonyolítását befolyásoló – az újonnan fölmerült és a korábban már azonosított – kockázatokat és
a kezelésükre tervezett intézkedések leírását.

43. §
(1) A projektgazda a projekttevékenység befejezését
követõen projektzáró jelentést készít. A projektzáró jelentés benyújtása elõfeltétele a záró kifizetés teljesítésének.
A projektzáró jelentés benyújtásának határideje legkésõbb
a projekttevékenység befejezését követõ 30. nap.
(2) A projektzáró jelentés tartalmazza
a) a pályázatban és a támogatási megállapodásban foglalt átfogó célokhoz mért eredményeket,
b) a célzott eredményekhez, hatásokhoz és átfogó
célokhoz mért eredmények és hatások elemzését,
c) a kapcsolódó horizontális elvek teljesülését,
d) az eredmények fenntarthatóságának elemzését,

45. §
(1) A projekt végrehajtása során készített valamennyi,
a 42–44. §-okban meghatározott jelentést a projektgazda
a KPSZE-hez nyújtja be. A KPSZE a jelentések adminisztratív és pénzügyi ellenõrzését követõen – az éves projektjelentés kivételével – a jelentéseket szakmai teljesítésigazolás céljából megküldi a szakmai teljesítésigazolónak,
aki a teljesítés igazolását követõen visszaküldi azokat
a KPSZE-nek.
(2) A projekt-elõrehaladási jelentések esetében a
KPSZE a teljesítésigazolással ellátott jelentést továbbítja a
Nemzeti Kapcsolattartónak. A Nemzeti Kapcsolattartó
a projekt-elõrehaladási jelentést jóváhagyja, majd továbbítja a kifizetõ hatóságnak, aki megküldi azt az FMI-nak.
(3) A projektzáró jelentés esetében a Nemzeti Kapcsolattartó összefoglaló értékelést ad a projekt sikerességérõl
az utolsó projekt-elõrehaladási jelentésben és a projektzáró jelentésben szereplõ adatok és a projekt végrehajtása
során szerzett saját tapasztalatai alapján. A projektzáró
jelentést a projektgazda az utolsó projekt-elõrehaladási
jelentéssel együtt nyújtja be a KPSZE-nek, aki a szakmai
teljesítésigazolással ellátott jelentést továbbítja a Nemzeti
Kapcsolattartónak. A Nemzeti Kapcsolattartó a zárójelentést és az utolsó projekt-elõrehaladási jelentést jóváhagyja,
majd továbbítja a kifizetõ hatóságnak, aki megküldi azt az
FMI-nak.
(4) Az éves projektjelentés esetében a KPSZE jelentést
továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. Az éves projektjelentést a Nemzeti Kapcsolattartó a jelentési idõszakot
követõ két hónapon belül megküldi az FMI-nak.

46. §
(1) Ha a projektgazda a projekt-elõrehaladási jelentés,
éves projektjelentés vagy a projektzáró jelentés (a továbbiakban együtt: projektjelentések) tekintetében jelentési
kötelezettségét határidõben nem teljesíti, a KPSZE írásban
felszólítja a jelentési kötelezettségének 15 napon belül történõ teljesítésére.
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(2) Ha a projektgazda jelentési kötelezettségének az
(1) bekezdés szerinti határidõig sem tesz eleget, a KPSZE
javaslatot tesz a Nemzeti Kapcsolattartónak a támogatás
felfüggesztésére, indokolt esetben a támogatási megállapodás megszüntetésére és a korábban már átutalt támogatási részletek visszafizetésének kezdeményezésére, továbbá értesíti a projekt szakmai teljesítésigazolóját.

(3) Az éves monitoring jelentést legkésõbb az éves monitoring megbeszélést megelõzõ 10. munkanapon meg kell
küldeni a monitoring megbeszélés minden résztvevõjének.

(3) Amennyiben a KPSZE megállapítja, hogy a jelentés
nem a megfelelõ formában készült vagy hiányos, 15 napos
határidõ tûzésével a projektgazdát hiánypótlásra szólítja
fel. A hiánypótlás nem vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az e rendeletben meghatározott jelentéseken túlmenõen
az FMI a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával
összefüggésben bármikor további információt kérhet,
amelyet a Nemzeti Kapcsolattartón keresztül kell részére
megküldeni.

(4) A KPSZE tájékoztatja a projektgazdát, hogy a támogatás kifizetése érdekében milyen korrekciós lépéseket
kell tennie, amennyiben a projektjelentések bármelyike
alapján azt állapítja meg, hogy a célokhoz mért elõrehaladás nem kielégítõ, vagy az elvégzett tevékenységek nem
állnak összhangban
a) a támogatási megállapodásban foglalt,
b) a közbeszerzésre vonatkozó,
c) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
elõírások bármelyikével.
(5) Amennyiben az elvégzett tevékenységek és a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt elõírások összhangja korrekciós lépésekkel nem állítható helyre, a KPSZE kezdeményezi a támogatás felfüggesztését vagy a végrehajtási
szerzõdés és a támogatási megállapodás – a korábban
átutalt támogatási részletek visszafizetésének elrendelése
melletti – megszüntetését.
47. §
(1) A Nemzeti Kapcsolattartó az éves monitoring megbeszélésre a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának áttekintése érdekében éves monitoring jelentést készít
a projektjelentések és saját tapasztalatai alapján.
(2) Az éves monitoring jelentésben a következõkrõl kell
beszámolni:
a) a finanszírozási mechanizmusok általános célkitûzései és a magyar célkitûzések megvalósítása érdekében tett
lépések,
b) a pályáztatás helyzete,
c) pénzügyi helyzet, a szerzõdéskötésre és a kifizetésekre vonatkozó adatok,
d) a finanszírozási mechanizmusok keretében pályázó
és támogatást elnyert szervezetek bemutatása,
e) a finanszírozási mechanizmusok keretében megvalósuló projektekkel érintett szervezetek bemutatása,
f) a közösségi politikákkal és jogszabályokkal való
összhang, a közbeszerzési eljárásokat is beleértve,
g) az általános elvek érvényesülése,
h) a végrehajtás intézményrendszerének helyzete,
i) a közvélemény tájékoztatásával és a nyilvánossággal
kapcsolatos tevékenységek,
j) a következõ évre vonatkozó munkaterv.

48. §

49. §
A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE, a kifizetõ hatóság,
a szakmai teljesítésigazoló és a projektgazdák kötelesek
a jelen rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az
EMIR rendszer monitoring tevékenységet támogató alkalmazásait használni, a pályázatok és projektek, illetve
a végrehajtás adatait abban nyilvántartani.

50. §
A finanszírozási mechanizmusok monitoringjával kapcsolatos feladatokat az Európai Unió által nyújtott egyes
pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és
egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott
programok monitoring rendszerének kialakításáról és
mûködésérõl szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelettel
összhangban kell ellátni.

A pályázati alap támogatási formára vonatkozó
különös szabályok
51. §
(1) A pályázati alap támogatási forma célja olyan, az
együttmûködési megállapodások „B” mellékletében meghatározott célterületeihez illeszkedõ projektek támogatása, amelyek tõkeigénye nem éri el az önálló projekt indításához minimálisan szükséges 250 000 eurót. E projektek
támogatása a Nemzeti Kapcsolattartó által meghirdetett
nyílt pályázaton nyertes támogatásközvetítõ szervezetek
segítségével történik.
(2) A határon átnyúló együttmûködés kiemelt terület
tekintetében a támogatásközvetítõ szervezetet a Nemzeti
Kapcsolattartó közvetlenül jelöli ki.

52. §
A támogatásközvetítõ szervezetek a pályázati alap keretében rendelkezésükre álló összeg kedvezményezetteit
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nyílt pályáztatási eljárással választják ki. A támogatásközvetítõ szervezetek által lebonyolított pályáztatási eljárást
a KPSZE felügyeli.

53. §
(1) A kedvezményezettek kiválasztásának eljárásrendjét és a pályázati dokumentációt a KPSZE a pályázat közzétételét megelõzõen jóváhagyja.
(2) A támogatásközvetítõ szervezet biztosítja, hogy a
KPSZE a pályázati bíráló bizottságba megfigyelõt delegálhasson. A KPSZE megfigyelõje a bírálatról jelentést
készít a KPSZE vezetõje számára, a jelentést egyidejûleg a
támogatásközvetítõnek is eljuttatja. Amennyiben a
KPSZE megfigyelõje eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében jelzi a KPSZE vezetõjének és a pályázati bíráló bizottság elnökének.

54. §
(1) A kedvezményezettek kiválasztása során a támogatásközvetítõ szervezet a következõ alapelvek szerint jár el:
a) a pályázati lehetõség széles körû meghirdetése,
b) a megfelelõ verseny biztosítása,
c) az érintett kiemelt támogatási terület, illetõleg földrajzi terület jellemzõinek figyelembevétele,
d) átláthatóság.
(2) A támogatásközvetítõ szervezet a pályázatokkal
kapcsolatos döntését mind a pályázó, mind a Nemzeti
Kapcsolattartó számára megküldi.

55. §
A támogatásközvetítõ szervezet a KPSZE részére a pályázók értesítését megelõzõen megküldi a pályázatok értékelésérõl készített teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, valamint a támogatási szerzõdések tervezetét.
A támogatási szerzõdéseket a támogatásközvetítõ szervezet a nyertes kedvezményezettekkel csak azt követõen kötheti meg, hogy a KPSZE a támogatási szerzõdések tervezetét jóváhagyta.

56. §
(1) A támogatásközvetítõ szervezet a pályázati alap
lebonyolításáért és a kedvezményezettek ellenõrzéséért
teljes felelõsséggel tartozik.
(2) A szakmai teljesítésigazoló feladatait a pályázati
alapok tekintetében a KPSZE látja el.
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A technikai segítségnyújtás
57. §

(1) A technikai segítségnyújtási keretbõl a finanszírozási mechanizmusok lebonyolításában részt vevõ, az együttmûködési megállapodásokban meghatározott hazai intézmények a finanszírozási mechanizmusok végrehajtása,
monitorozása és ellenõrzése során felmerülõ költségeiket
fedezhetik.
(2) A technikai segítségnyújtási keret pontos összegét
a technikai segítségnyújtási keretrõl szóló támogatási
megállapodás határozza meg a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, illetve a Norvég Külügyminisztérium döntése alapján.

58. §
A technikai segítségnyújtási keretre történõ pályázást
a lebonyolításban részt vevõ intézmények összehangolják.
A technikai segítségnyújtásként elszámolható kiadások az
59. § (1) bekezdése szerinti költségvetési elõirányzat terhére teljesíthetõk. Az elõirányzatról csak olyan kiadások
finanszírozhatók, amelyek az érintett költségvetési fejezetek intézményi elõirányzatairól nem részesülnek, illetve
nem részesülhetnek támogatásban.

4. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS RENDJE
59. §
(1) A finanszírozási mechanizmusból finanszírozott
projektek támogatásait és bevételeit (beleértve szükség
esetén az elõre nem látható, a visszafizetéshez szükséges,
illetve az árfolyam-különbözet fedezésére szolgáló összegeket) a Nemzeti Kapcsolattartónak az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a végrehajtásáról rendelkezõ jogszabályok és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) szerinti tervezési tájékoztató elõírásainak megfelelõen egy elõirányzaton kell megtervezni.
(2) A nem központi költségvetési szerv projektgazdák
esetén kizárólag a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatásokat kell a költségvetésben megjeleníteni.

60. §
A Nemzeti Kapcsolattartó a projektek elõkészítése,
valamint végrehajtása folyamán meggyõzõdik arról, hogy
a projektek társfinanszírozását szolgáló önerõ e rendelet-
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ben, valamint a végrehajtási szerzõdésben és a támogatási
megállapodásokban foglaltaknak megfelelõen rendelkezésre fog állni.

kincstárban, amely elõlegfizetésre, valamint a kifizetett
finanszírozási mechanizmusok támogatásainak utólagos
megtérítésére szolgál.

61. §

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla felett a Nemzeti Kapcsolattartó a KPSZE részére
rendelkezési jogosultságot biztosít.

(1) A Nemzeti Kapcsolattartó felelõs minden olyan adminisztratív lépés megtételéért, amely szükséges annak érdekében, hogy a projektgazdák részére az elõleg, valamint
a támogatások kifizetéséhez szükséges összegek mindenkor rendelkezésre álljanak.
(2) A szakmai lebonyolításért felelõs tárca fejezeti költségvetésért felelõs vezetõje a Nemzeti Kapcsolattartó
részére beterjeszti a tervezési körirat közreadását követõ
5 munkanapon belül adott projektre vonatkozó finanszírozási tervét és önerõ igényét.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlát a kettõs aláírási rendszer alkalmazásával kell mûködtetni.
(4) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével kapcsolatos bárminemû költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím,
Vegyes kiadások alcím terhére történik.

65. §
62. §
Amennyiben a támogatási megállapodás, illetve a végrehajtási szerzõdés a költségvetés tervezési idõszakában
még nem áll rendelkezésre, azonban megkötésük várható,
és a tervezési tárgyévben tényleges kifizetés várható, a támogatással és – a központi költségvetési szerv projektgazdák esetén – az önerõ összegével számolni kell, azokat be
kell tervezni.

5. Fejezet
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE
Bankszámlák
63. §
(1) Az FMI-tõl érkezõ átutalások fogadására, illetve a
szabálytalanul felhasznált vagy fel nem használt támogatások visszafizetésére a kifizetõ hatóság által nyitott bankszámlák szolgálnak. A kifizetõ hatóság forint (bank)számlákat nyit a Magyar Államkincstárban finanszírozási
mechanizmusok szerinti bontásban. A (bank)számlákat
a kettõs aláírási rendszer alkalmazásával kell mûködtetni.
(2) A kifizetõ hatóság kezelésében lévõ (bank)számlák
forintban vezetett (bank)számlák, a vezetésükbõl adódó
bárminemû költség elszámolása közvetlenül a központi
költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére
történik.

64. §
(1) A Nemzeti Kapcsolattartó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Állam-

(1) Amennyiben a projektgazda költségvetési szerv,
gondoskodik célelszámolási (bank)számlák projektenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.
(2) A célelszámolási (bank)számla a szállítók részére
történõ kifizetés lebonyolítására, valamint a KPSZE által
átutalt elõleg és utólagosan megtérített támogatások fogadására szolgál.
(3) A célelszámolási (bank)számlákat a kettõs aláírási
rendszer alkalmazásával kell mûködtetni.

66. §
A 63–64. §-okban említett (bank)számlákhoz kapcsolódó, a Magyar Államkincstár által kiállított (bank)számlakivonatok adatainak naprakész pénzügyi nyilvántartásáról
az EMIR rendszerben a (bank)számla felett rendelkezõ fél
gondoskodik.

Elõlegfizetés és elszámolás a projektgazdával
67. §
(1) A KPSZE a projektgazdák lehívási kérelme ellenében gondoskodik a végrehajtási szerzõdésben meghatározott mértékû elõleg fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról történõ átutalásáról.
(2) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet elõlegre és biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseit a finanszírozási mechanizmusok végrehajtás során is alkalmazni kell.
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68. §

géhez szükséges számlaösszesítõt és hitelesítési jelentést
folyamatosan továbbítja a kifizetõ hatóság részére.

(1) A pénzügyi rendezés során a már folyósított elõleg
összegének figyelembevétele úgy történik, hogy az elõleg
összege folyamatosan a projektgazda rendelkezésére álljon a végsõ elszámolás idõpontjáig, levonása a végsõ kifizetés összegébõl történik. Köztes kifizetés során adott elõleg összegének részleges levonására csak akkor kerül sor,
ha a projekt még el nem számolt összege alapján a végsõ
kifizetés összege alacsonyabb lenne, mint a folyósított elõleg összege.
(2) A KPSZE az elsõ szintû ellenõrzést követõen utólagos finanszírozásra jóváhagyja a benyújtott elszámolást,
majd gondoskodik a projektgazda által kifizetett finanszírozási mechanizmus támogatások összegének a fejezeti
kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról a projektgazda (bank)számlájára történõ átutalásáról.

(2) A kifizetõ hatóság a beérkezett elszámolásokat
számszakilag ellenõrzi, de a dokumentációban javítást
nem végezhet. A kifizetõ hatóság az el nem fogadott elszámolásokat azok kézhezvételétõl számított 10 munkanapon
belül a KPSZE részére korrekcióra visszaküldi.
(3) A kifizetõ hatóság összesíti és eljuttatja az igazolt
projektenkénti elszámolásokat az FMI részére minden évben február 10-éig, május 10-éig, augusztus 10-éig, valamint november 10-éig. Az érintett szervek közös megegyezéssel dönthetnek ezen idõpontok módosításáról.
A kifizetõ hatóság azon elszámolások FMI részére történõ
eljuttatását biztosítja a megjelölt határidõre, amelyeket
a KPSZE legkésõbb a megjelölt határidõt megelõzõ
7 munkanapon belül benyújt.

(3) A KPSZE a projektgazda által benyújtott elszámolások elbírálását 60 napon belül végzi el.
(4) A KPSZE csak olyan utalást teljesíthet a projektgazda (bank)számlájára, illetve a technikai segítségnyújtásra
vonatkozóan a Nemzeti Kapcsolattartó csak olyan fizetési
kötelezettséget teljesíthet a szállító részére a központi
költségvetési forrásból, amelyhez kapcsolódó finanszírozási mechanizmus támogatás rendezése – a finanszírozási
mechanizmus forrásának a kifizetõ hatóság számláján történõ rendelkezésre állása esetén – még a folyósítás évében
a 72. § (1) bekezdésben meghatározott határidõk figyelembevételével megtörténhet.

Elszámolás a Finanszírozási Mechanizmus Irodával
69. §
Az FMI kötelezettségvállalásának – amennyiben errõl
a támogatási megállapodás rendelkezik – meghatározott
százalékát elõleg formájában utalja át a kifizetõ hatóság
finanszírozási mechanizmusonként nyitott (bank)számláira projektenkénti bontásban.

70. §
Az FMI részére benyújtott elszámolások csak olyan kifizetett költségeket tartalmazhatnak, amelyeket számlák
vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható költségnek minõsülnek.

71. §
(1) A KPSZE a megfelelõnek minõsített és jóváhagyott
elszámolásokat és a kifizetõ hatóság igazolási tevékenysé-

Támogatás rendezése
72. §
(1) A KPSZE a 71. § (1) bekezdés szerinti hitelesítési
jelentéssel együtt az abban foglalt támogatás összegét tartalmazó, a felelõs vezetõ által aláírt „Támogatás igénylés
kifizetõ hatóságtól” bizonylatot is megküldi a kifizetõ
hatóságnak.
(2) A 71. § (1) bekezdés szerinti hitelesítési jelentés
alapján a kifizetõ hatóság az FMI által átutalt támogatások
jóváírásáról szóló (bank)számlakivonat kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül gondoskodik a jóváírt támogatás teljes összegének továbbutalásáról a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla javára projektenkénti bontásban.
(3) A kifizetõ hatóság csak abban az esetben utalja át az
FMI-tól kapott támogatás összegét az elõirányzat-felhasználási keretszámlára, ha arról az adott összeget korábban
már kifizették.

6. Fejezet
A KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE
Igazolás
73. §
(1) A kifizetõ hatóság felelõsségi körébe tartozik a kedvezményezetteknél felmerült és kifizetett költségek alapján a KPSZE által befogadott és ellenõrzött projektenkénti
elszámolási dokumentáció igazolása és benyújtása az FMI
részére.
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(2) A kifizetõ hatóság jogosult a projektenként kiállított
elszámolási dokumentáció alátámasztásához kapcsolódóan kiegészítõ információt kérni, melyet a KPSZE köteles a kifizetõ hatóság rendelkezésére bocsátani.
(3) A kifizetõ hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében tényfeltáró látogatást tehet a pénzügyi lebonyolításban részt vevõ KPSZE-nél. A kifizetõ
hatóság elõzetes értesítése alapján a KPSZE hozzáférést
biztosít a kifizetõ hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére az elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, az igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

b) az alátámasztó dokumentumok és bizonylatok ellenõrzése megtörtént, azok valósak, szabályosak és számszakilag pontosak,
c) az igényelt költségek a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatónak
minõsülnek,
d) az igényelt költségek a támogatási megállapodással
és a végrehajtási szerzõdéssel összhangban megvalósított
projekt keretében merültek fel,
e) az egyéb forrásokból nyújtott társfinanszírozás rendelkezésre áll, valamint a nemzeti társfinanszírozás kifizetése megtörtént.

74. §

7. Fejezet

Annak érdekében, hogy a kifizetõ hatóság a pénzügyi
lebonyolítás megfelelõségét meg tudja ítélni az elszámolási dokumentáció FMI-hez történõ benyújtását megelõzõen, a KPSZE
a) tájékoztatásul továbbítja a kifizetõ hatóság részére
a saját, ellenõrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb,
ellenõrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenõri
jelentéseket, a jelentés kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,
b) legkésõbb az elsõ kifizetõ hatóságnak megküldött,
az elszámolási dokumentáció alátámasztására szolgáló
dokumentumok kifizetõ hatóságnak való benyújtása elõtt
1 hónappal tájékoztatásul megküldi a kifizetõ hatóság
részére a vezetõje által jóváhagyott mûködési kézikönyvet
annak mellékleteivel és az ellenõrzési nyomvonallal
együtt,
c) írásban tájékoztatja a kifizetõ hatóságot a mûködési
kézikönyv és az ellenõrzési nyomvonal módosításáról,
a módosítást követõen 1 hónapon belül,
d) rendszeresen tájékoztatja a kifizetõ hatóságot a felmerült szabálytalanságok kezelése érdekében megtett
intézkedésekrõl,
e) haladéktalanul írásban tájékoztatja a kifizetõ hatóságot az FMI által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekrõl, illetve azokról az
indokokról, amelyekre hivatkozva a KPSZE a javasolt
intézkedéseket nem hozta meg.

BELSÕ KONTROLL
Folyamatba épített ellenõrzés
76. §
(1) A folyamatba épített ellenõrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az Ámr. elõírásai az irányadók.
(2) A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE, a kifizetõ hatóság és a projektgazda
a) olyan pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszert
alakítanak ki és mûködtetnek, amely biztosítja, hogy
a szervezetek tevékenysége szabályszerû és megfelelõen
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az
információk pontosak és a megfelelõ idõben rendelkezésre
állnak,
b) a pályáztatás, a pénzügyi lebonyolítás és ellenõrzés
feladatainak megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ
szabályzataikban gondoskodnak,
c) tevékenységükre vonatkozóan biztosítják a négy
szem elvének érvényesülését,
d) gondoskodnak az ellenõrzési nyomvonal kialakításáról, a kockázatkezelési és a szabálytalanság-kezelési
szabályzatok megalkotásáról és az esetleges változások
haladéktalan átvezetésérõl.

Hitelesítés
77. §
75. §
(1) A KPSZE a kifizetõ hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására pénzügyi ellenõrzési rendszert mûködtet.
(2) A KPSZE által kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy
a) a projektgazda által benyújtott költségösszesítõ
összhangban van az alátámasztó dokumentumokkal,
számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylatokkal,

(1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE és a támogatásközvetítõ szervezet gondoskodik annak ellenõrzésérõl,
hogy a szükséges önerõ rendelkezésre áll, továbbá hogy a
pályáztatás, közbeszerzés és a pénzügyi lebonyolítás megfelel
a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra, közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elõírásoknak,
c) a támogathatósági követelményeknek.
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(2) A pénzügyi lebonyolítás során a KPSZE, illetve
pályázati alap esetében a támogatásközvetítõ szervezet
gondoskodik kockázatelemzés alapján kiválasztott, kifizetéseket megelõzõ helyszíni ellenõrzések lefolytatásáról,
amelyek keretében ellenõrizni kell a projektek szerzõdéseknek megfelelõ elõrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylat a valóságnak megfelel-e, összhangban van-e a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.
(3) A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE és a projektgazda közötti megállapodások rögzítik a folyamatba épített ellenõrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában.

78. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok keretében megvalósuló projektekkel kapcsolatos dokumentumokat az
adott projekt pénzügyi lezárását követõen 10 évig meg kell
õrizni.
(2) A támogatási megállapodásban vállalt kötelezettség
esetén az (1) bekezdésben említett határidõket a vállalt
legkésõbbi határidejû kötelezettség idõtartamának lejártától kell számítani.
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A KEHI által végzett ellenõrzés
80. §
(1) A KEHI elvégzi a finanszírozási mechanizmusok
keretében támogatott projektek ellenõrzését; az ellenõrzés
során tapasztaltakról jelentést készít.
(2) A projektgazdával kötött végrehajtási szerzõdésben,
illetve a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerzõdésben, valamint a támogatások lebonyolításában részt
vevõ szervezetekkel kötött megállapodásokban ki kell
kötni, hogy a projektgazda, a kedvezményezett, illetve a
támogatások lebonyolításában részt vevõ szervezet köteles az ellenõrzés érdekében, a Kormány által kijelölt belsõ
ellenõrzési szerv, a fejezetek ellenõrzési szervezetei, a
Kincstár, illetve a kifizetõ hatóság képviselõit ellenõrzési
munkájukban a helyszínen is – a megfelelõ dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve
a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(3) A KEHI részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a lebonyolítás során beérkezett, illetve keletkezett
dokumentumokhoz.

81. §

79. §

(1) Az ellenõrzések során készített jelentések tartalmazzák
a) az elvégzett kockázatelemzés leírását és a minták
kiválasztásának indokolását,
b) az ellenõrzött idõszakra vonatkozóan az ellenõrzött
kiadások összegét évenkénti és projektenkénti bontásban.

(1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE, a kifizetõ hatóság és a projektgazda mûködésének belsõ ellenõrzését biztosítani kell.

(2) A KEHI a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett
pénzügyi korrekciók megfelelõségét, és az esetleges rendszerjellegû hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket nyomon követi.

Belsõ ellenõrzés

(2) A KPSZE, a kifizetõ hatóság és a költségvetési szerv
projektgazda belsõ ellenõrzési egységei, továbbá a Nemzeti Kapcsolattartó megküldik a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal (a továbbiakban: KEHI) és a pénzügyminiszter
részére a következõ évre vonatkozó ellenõrzési terveik a
finanszírozási mechanizmusok felhasználásának ellenõrzésére vonatkozó részeinek tervezetét minden év november 30-áig.
(3) A Nemzeti Kapcsolattartó, a KPSZE és a támogatásközvetítõ szervezetek közötti megállapodásokban rögzíteni kell a belsõ ellenõrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában.
(4) Az ellátandó belsõ ellenõrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

(3) A finanszírozási mechanizmusok ellenõrzésében
részt vevõ szerv jelentését az intézkedési tervvel együtt az
ellenõrzés lezárását követõ 40 napon belül megküldi
a KEHI részére.

82. §
(1) A KEHI az adott ellenõrzési idõszakban készített jelentések alapján összefoglaló ellenõrzési jelentést készít,
amelyet minden év április 15-éig megküld a Nemzeti Kapcsolattartó részére. A Nemzeti Kapcsolattartó az összefoglaló ellenõrzési jelentést az éves monitoring jelentéssel
egyidejûleg megküldi az FMI részére.
(2) A KEHI elkészíti a finanszírozási mechanizmusok
következõ évi ellenõrzéseire vonatkozó éves összefoglaló
ellenõrzési tervet és megküldi azt a pénzügyminiszternek
minden év január 31-ig.
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(3) A Nemzeti Kapcsolattartó az éves összefoglaló ellenõrzési tervet az éves monitoring jelentéssel egyidejûleg
megküldi az FMI részére.

(4) A kifizetõ hatóság és a KPSZE gondoskodik arról,
hogy az e feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb
számviteli bizonylatok rendelkezésre álljanak.

8. Fejezet

(5) A számviteli nyilvántartások vezetésére olyan szakember alkalmazható, aki megfelel a számviteli törvény
számviteli szolgáltatásra vonatkozó követelményeinek.

AZ FMI RÉSZÉRE VEZETETT SZÁMVITELI
NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

85. §

83. §
(1) Az FMI, a Nemzeti Kapcsolattartó és az ellenõrzést
végzõ szervezetek részére történõ adatszolgáltatást biztosító könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti elkülönített számviteli nyilvántartással kell eleget tenni, amelyet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével vezetett, elkülönített, eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást
a kifizetõ hatóságnak és a KPSZE-nek kell vezetnie.
(3) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez a kifizetõ
hatóság és a KPSZE – a megfelelõ modul rendelkezésre
bocsátását követõen – az EMIR rendszert alkalmazzák.
(4) Az EMIR rendszerben mind a követeléseket és azok
pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok
pénzügyi teljesítését projektgazdánként kell kimutatni.
(5) A KPSZE és a kifizetõ hatóság a számviteli nyilvántartás vezetésére vonatkozó közös szabályokról – az egységes beszámolás és adatszolgáltatás érdekében – külön
kétoldalú megállapodásban rendelkezik.

(1) Az elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az évközi adatszolgáltatások számvitelbõl
nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi beszámoló elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ részletességgel rendelkezésre álljanak. E követelmény teljesítéséért a kifizetõ hatóság és a KPSZE a felelõsek.
(2) A kifizetõ hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy az
alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak:
a) az FMI-tõl érkezett támogatások összege finanszírozási mechanizmusok szerinti bontásban,
b) a Nemzeti Kapcsolattartó által nyitott fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákra továbbutalt
támogatások,
c) a kifizetõ hatóság bankszámláinak tételes forgalma,
d) az FMI által jóváhagyott, de még ki nem fizetett
összegek, illetve a szabálytalanságok miatt visszajáró
összegek miatti követelések,
e) az FMI felé fennálló visszafizetési kötelezettségek,
illetve a kifizetõ hatóság által a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára továbbutalandó támogatás
miatti kötelezettségek összege.

86. §
84. §
(1) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni, és gondoskodni kell arról, hogy az euróra történõ átszámítást az EMIR rendszer automatikusan biztosítsa.
(2) A kifizetõ hatóságnak és a KPSZE-nek az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes
számviteli eljárásrendet kell készíteni, amelynek részei:
a) számviteli folyamatok eljárási rendje,
b) számviteli politika, a számlatükör és számlarend,
c) bizonylati album.
(3) A számviteli eljárásrendnek a megállapodásban
részletesen meghatározott elõírások alapján történõ elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért a kifizetõ hatóság, illetõleg a KPSZE vezetõje felelõs.

(1) Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése
során a KPSZE felelõs a következõ információk biztosításáért:
a) a KPSZE által a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról a projektgazda részére kifizetett
támogatás összege finanszírozási mechanizmusonként,
b) elõleg címén a projektgazdák részére kifizetett
összegek, valamint a projektgazdáktól szabálytalanság
miatt behajtandó összegek mint követelések,
c) a KPSZE által jóváhagyott, de még ki nem fizetett
támogatások, valamint a projektgazdáktól behajtott, de
még a kifizetõ hatóság megfelelõ bankszámlájára vissza
nem utalt összegek mint kötelezettségek.
(2) A KPSZE-nek a kifizetõ hatóság által kért adatszolgáltatásokat a kétoldalú megállapodásban foglalt határidõre kell teljesítenie.
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SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE
87. §
(1) Szabálytalanság a finanszírozási mechanizmusokra
vonatkozó szabályzatok, a közösségi jog, a magyar jog,
illetve a támogatási megállapodásban és a végrehajtási
szerzõdésben foglaltak megsértése.
(2) A Nemzeti Kapcsolattartó a projektek lebonyolítása
során tapasztalt szabálytalanságok felfedezése esetén
a) kezdeményezi a szabálytalanság kivizsgálását,
b) haladéktalanul gondoskodik a projektek elõírásai
szerinti, illetve a szabályszerû lebonyolítás érdekében
szükséges korrekciókról,
c) szükség esetén kezdeményezi a szankciók foganatosítását,
d) tájékoztatja az érintett magyar intézményeket,
e) tájékoztatja az FMI-t a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint.

88. §
A KPSZE vezetõje felelõs
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáért,
b) a szabálytalanságok kivizsgálásáért és a szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítéséért,
c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követéséért, valamint
d) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések
összeállításáért a Nemzeti Kapcsolattartó részére.

89. §
Szabálytalanság esetén a következõ intézkedések alkalmazhatóak:
a) a támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés felfüggesztése,
b) a támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés megszüntetése,
c) a támogatási rendszerbõl történõ kizárás,
d) a büntetõ-, illetve polgári jogi eljárások kezdeményezése.

90. §
(1) Támogatás visszafizetési kötelezettségének megállapítása esetén a szabálytalanságért felelõs, illetve annak
hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító
fejezet költségvetésébõl kell a visszafizetést, visszapótlást
teljesíteni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetést, visszapótlást
a szabálytalanul felhasznált támogatás céljával megegyezõ célú elõirányzatról kell teljesíteni. Amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a visszafizetést, visszapótlást a Kormány
által meghatározott elõirányzatról kell teljesíteni.
(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg
behajtására, megtérítésére a késõbbiekben sor kerül, úgy
ezen összeget az (1) bekezdés szerinti fejezet (2) bekezdés
szerinti elõirányzata részére kell visszatéríteni.

91. §
(1) A szabálytalanul felhasznált támogatási összegek
projektgazdáktól történõ behajtását a Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja.
(2) A KPSZE a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül visszautalja a behajtott összeg finanszírozási mechanizmusokra
jutó részét a kifizetõ hatóság megfelelõ bankszámlájára.
(3) A kifizetõ hatóság gondoskodik a behajtott összeg
FMI részére történõ visszautalásáról a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint.

10. Fejezet
ALKALMAZANDÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI
ÉS A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKKAL
ÖSSZEFÜGGÕ SZABÁLYOK
92. §
(1) A finanszírozási mechanizmusok keretében megvalósuló projektekhez állami támogatás az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelettel összhangban nyújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott
támogatási kategóriára érvényes jogszabályok következõ
rendelkezéseit is alkalmazni kell:
a) regionális (beruházási) támogatás esetében a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 5/A. §-ának
(3) bekezdése,
b) kutatás-fejlesztési támogatás esetében a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program Kutatás-fejlesztés, innováció fejezeti kezelésû elõirányzata felhasználásával
kapcsolatos szabályokról szóló 4/2004. (IV. 23.) TNM
rendelet 4. §-ának (1)–(3) bekezdése, 5. §-ának (1) bekezdése, 6. §-ának (1) bekezdése és 7. §-a (2) bekezdésének
a) pontja,
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c) kulturális támogatás esetében a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának p) pontja és 6. §-a (1) bekezdésének ab) pontja,
d) környezetvédelmi támogatás esetében a környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat felhasználásának és
ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM
rendelet 10. §-ának a) pontja,
e) munkahelyteremtési támogatás esetében az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 337, 13/12/2002, a továbbiakban:
2204/2002/EK rendelet) elõírásai,
ea) munkahelyteremtési támogatás nem nyújtható a
2204/2002/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott szénbányászati, szállítási vagy hajóépítési ágazatban tevékenykedõ vállalkozások részére,
eb) az egy projekthez nyújtott bármely támogatás
maximális intenzitása nem haladhatja meg az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott mértéket. A maximális támogatási intenzitást, amennyiben a kedvezményezett KKV, 10 százalékponttal növelni kell a Pest megyében és Budapesten
teremtett munkahelyek esetében, és 15 százalékponttal
növelni kell Pest megyén és Budapesten kívül teremtett
munkahelyek esetében,
ec) e bekezdés alkalmazásában az újonnan létrehozott
munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma: a
kedvezményezettnél és az érintett létesítményben közvetlenül teljes munkaidõben alkalmazott személyek számának nettó növekedése az elõzõ 12 hónap átlagához képest,
az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak
a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos törtrészének
felelnek meg,
ed) a támogatás csak akkor nyújtható, amennyiben a
kedvezményezett legalább 25%-ban hozzájárul a finanszírozáshoz,
ee) a támogatás csak akkor nyújtható, amennyiben a
munkahelyet a támogatásra jogosult régióban tartják fenn,
ef) a támogatás elszámolható költségei az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók
két éves bruttó bérköltsége,
eg) a létrehozott munkahelyet legalább három évig
– kis- és középvállalkozások esetében két évig – fenn kell
tartani,
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eh) a munkahelyteremtés eredményeképpen létrehozott munkahelyekre olyan munkavállalókat kell felvenni,
akik korábban még nem álltak alkalmazásban, elõzõ munkahelyüket elvesztették, vagy ennek veszélye közvetlenül
fenyegeti õket,
ei) a támogatás csak akkor nyújtható, amennyiben a támogatásra irányuló pályázatot a pályázó a pályázati kiírásnak megfelelõen a munkahelyteremtés elõtt nyújtotta be,
ej) a támogatás csak akkor nyújtható, amennyiben a létrehozott munkahely tárgyi eszköz vagy immateriális javak
beruházását célzó projekt végrehajtásához kapcsolódik és
a munkahelyet a beruházás befejezésétõl számított három
éven belül hozzák létre.

93. §
A finanszírozási mechanizmusok keretében annak a pályázónak nyújtható támogatás, aki megfelel az Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó elõírásainak.

11. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
94. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

95. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ámr.
91. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3) bekezdés rendelkezései a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében nem alkalmazhatók. A finanszírozási
mechanizmusok keretében finanszírozott projektek esetén
a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról utalt elõleg mértéke legfeljebb
a) önálló projekt támogatási forma esetén a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatás 10%-a,
b) pályázati alap támogatási forma esetén a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatás 50%-a
lehet.”
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96. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ámr. 4. számú mellékletében a XIX. EU Integráció címû fejezet helyébe a
következõ szövegrész lép:
„
Fejezet

XIX.

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

EU Integráció
2
6
12

Jogcím

Kiemelt elõirányzat neve

EU Integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
Schengen Alap technikai segítségnyújtás
2007-tõl induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések elõkészítése”

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
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„ac) nemzeti hatóság: a 2. §-a (1) bekezdésének aa) alpontjában foglalt szervezeti egység;”

(3) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következõ
ag) alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában a programok tervezéséért,
az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
lebonyolításáért és ellenõrzéséért felelõs intézmények]
programok végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
„ag) központi harmonizációs egység: a Pénzügyminiszmódosításáról
tériumnak az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési
rendszer központi harmonizációjáért, szabályozásának elõA Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi készítéséért és koordinációjáért, valamint fejlesztéséért feXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) be- lelõs szervezeti egysége.”
kezdésének cs) pontjában, valamint t) pontjának második
(4) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének v) pontja helyébe
fordulatában kapott felhatalmazás alapján a következõket a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a körendeli el:
vetkezõ w)–y) ponttal egészül ki:
„v) INTERREG Monitoring és Információs Rendszer
1. §
(IMIR): az INTERREG III Közösségi Kezdeményezési
programokkal és az azok keretében megvalósuló projek(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés prog- tekkel kapcsolatos végrehajtási, kifizetési, monitoring, elramok végrehajtásának részletes szabályairól szóló lenõrzési, szabálytalanságkezelési és számviteli feladato359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) kat támogató információtechnológiai rendszer.
2. §-a (1) bekezdésének aa) alpontja helyébe a következõ
w) Forrásgazda: az INTERREG programok elõirányrendelkezés lép:
zatai esetében a költségvetési tervezési, elõirányzat-módo[E rendelet alkalmazásában a programok tervezéséért, sítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási,
lebonyolításáért és ellenõrzéséért felelõs intézmények]
ellenõrzési kötelezettségek viselõje és jogok gyakorlója.
„aa) irányító hatóság: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökx) Likviditás-kezelési rendszer: a forráslehívás fedezeség Nemzetközi Együttmûködési Programokért felelõs tének a mindenkori költségvetési törvény keretei közötti
szervezeti egysége;”
folyamatos biztosítása érdekében a forrásgazda, a kifizetõ
(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének ac) alpontja helyébe hatóság és az alkifizetõ hatóság által mûködtetett rendszer.
a következõ rendelkezés lép:
y) Likviditás-kezelési útmutató: az adatszolgáltatási és
[E rendelet alkalmazásában a programok tervezéséért, bizonylati rendet tartalmazó, az irányító hatóság, a közrelebonyolításáért és ellenõrzéséért felelõs intézmények]
mûködõ szervezet, az alkifizetõ hatóság és a kifizetõ ható-
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ság részére a forrásgazda által, a kifizetõ hatóság, illetve az
I. fejezet szerinti programok kivételével az alkifizetõ hatóság egyetértésével a pénzügyi folyamatok zavartalan lebonyolítása érdekében kiadott dokumentum.”
(5) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a 2. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben nem meghatározott fogalmak
az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi
megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben, illetve az Európai
Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint értelmezendõk.
(3) Az ellenõrzési nyomvonal, a szabálytalanság, a szabálytalanság gyanúja, a négy szem elve a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
értelmezendõk.”
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3. §

Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki, valamint a
8/A. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„INTERREG Monitoring és Információs Rendszer
8/A. § Az IMIR feladata az INTERREG III Közösségi
Kezdeményezés programok és az azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyûjtése, rendszerezése és
szolgáltatása. Valamennyi, a támogatási rendszer mûködtetésében részt vevõ intézmény e rendszert használja végrehajtási, kifizetési, ellenõrzési, monitoring feladatai ellátása során, illetve felhasználja ezen feladataihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségei ellátásához.”

4. §
Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A programokra tervezett közösségi forrást és a kapcsolódó hazai finanszírozást ugyanazon az elõirányzaton
kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást
bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi
(pl. átvett pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és az egyéb bevételként és kiadásként feltüntetett
forrásokat külön soron kell megjeleníteni.”

2. §

5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 8. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím
lép:

Az R. 10. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kifizetõ hatóság bankszámláin keletkezett kamatok felhasználhatóak az adott projekt költségvetési finanszírozásának kiváltására a kifizetõ hatóság által meghatározott feltételek szerint.”

„A központi harmonizációs egység
8. § (1) A központi harmonizációs egység feladatai az
INTERREG Közösségi Kezdeményezés magyarországi
projektjeinek támogatásaival kapcsolatos hazai belsõ
kontroll rendszerek (ideértve a folyamatba épített, elõzetes
és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszereket, valamint a
belsõ ellenõrzési rendszereket) fejlesztése, szabályozásának elõkészítése, koordinációja és harmonizációja.
(2) A kifizetõ hatóság, az alkifizetõ hatóság, az irányító
hatóság, a nemzeti hatóság, a közremûködõ szervezet az
Európai Bizottság által lefolytatott ellenõrzések alapján
készült jelentés tervezetre megküldendõ tagállami választ
és intézkedési tervet, kiküldése elõtt véleményezésre megküldik a központi harmonizációs egység és a KEHI részére. A kifizetõ hatóság, az alkifizetõ hatóság, az irányító hatóság, a nemzeti hatóság, a közremûködõ szervezet haladéktalanul értesítik a központi harmonizációs egységet az
Európai Bizottság által lefolytatott ellenõrzés egyeztetõ
megbeszéléseirõl, melyeken a központi harmonizációs
egység és a KEHI tanácskozási joggal részt vesz.”

6. §
(1) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A forintban teljesült kifizetések esetén az Európai
Bizottsággal történõ elszámolások alkalmával azt az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett árfolyamot kell használni, amely a kifizetõ hatóság által – az európai uniós jogszabályoknak megfelelõen – megjelölt napot megelõzõ
hónap utolsó elõtti banki munkanapján volt érvényes.”
(2) Az R. 13. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az irányító hatóság biztosítja adott program esetén – a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint saját források felhasználása alapján – a költségnyilatkozatok összeállítását és eljuttatását a kifizetõ hatóságnak intézkedésenkénti bontásban a kifizetõ hatóság
által meghatározott határidõkre, de legalább évente négy
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alkalommal. A kifizetõ hatóság minden év január 31-ig tájékoztatja az irányító hatóságot az Európai Bizottságnak
küldendõ átutalás-igénylések benyújtásának várható határidejeirõl.
(7) A kifizetõ hatóság eljuttatja az idõközi átutalás-igénylést az Európai Bizottságnak az általa meghatározott határidõkre, de legalább évente négy alkalommal.”

7. §
Az R. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A közösségi hozzájárulás összegeit – az irányító
hatóság utólagos közösségi hozzájárulás elszámolási
igény kitöltött és vezetõ beosztású személy által jóváhagyott dokumentációjának benyújtását követõ 8 munkanapon belül – a kifizetõ hatóság utólagosan átutalja az adott
programra nyitott forint (bank)számláról az adott programra nyitott EFK-számlára.”

8. §
Az R. 20. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közremûködõ szervezet a benyújtott számlák vagy
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb
bizonylatok ellenõrzését követõen hitelesítési jelentésben
nyilatkozik az irányító hatóságnak a kedvezményezettek
költségei elszámolhatóságáról, különösen, hogy]
„g) azok a vonatkozó közösségi politikáknak, versenypolitikai szabályoknak, állami támogatási, államháztartásra vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó elõírásoknak megfelelõen merültek fel;”

9. §
Az R. 21. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az irányító hatóság a hitelesítési tevékenységet a
kifizetõ hatóság által összeállított útmutató alapján végzi.”

10. §
(1) Az R. 24. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bankszámlák forgalmáról a Magyar Államkincstár bankszámlakivonatot küld
a nemzeti hatóságnak és az alkifizetõ hatóságnak. A nemzeti hatóság ez alapján látja el a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
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gairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.”
(2) Az R. 24. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a 24. § a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nemzeti hatóság (az alkifizetõ hatóság rendelkezési jogába átadott) számláin keletkezõ árfolyam-különbözetbõl adódó nyereség vagy veszteség összegét az adott
programra nyitott EFK-számlával szemben kell pénzügyileg rendezni.
(9) A nemzeti hatóság (az alkifizetõ hatóság rendelkezési jogába átadott) számláin keletkezett kamatok felhasználhatóak az adott projekt költségvetési finanszírozására
az alkifizetõ hatóság által meghatározott feltételek
szerint.”

11. §
Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A nemzeti hatóság biztosítja azt, hogy a támogatás összege rendelkezésre álljon, annak érdekében, hogy
a kedvezményezett támogatásra jogosult számláinak támogatási összege teljes (közösségi hozzájárulás és hazai
finanszírozás) összegben kiegyenlítésre kerüljenek.
(2) Minden forráslehívási folyamat kezdetén a nemzeti
hatóság programonként összesíti a támogatásra jogosult
számlák adatait.
(3) A nemzeti hatóság az adott programra nyitott
EFK-számla terhére megelõlegezheti a jogosult támogatás
teljes összegét (közösségi hozzájárulás és hazai társfinanszírozás) és gondoskodik az átutalásáról az adott programra nyitott forint lebonyolítási bankszámlára.”

12. §
Az R. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a számlák vagy a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló egyéb bizonylatok megfelelnek a jogszabályoknak, a kifizetett számla értékének megfelelõ támogatás összegét a nemzeti hatóság átutalja az adott programra
nyitott EFK-számláról az adott programra nyitott forint lebonyolítási (bank)számlára a számla vagy gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb bizonylat közremûködõ szervezetnek történõ benyújtását követõ 60 naptári napon belül.”

13. §
Az R. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a 33. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
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„(2) A költségigazolás keretében az alkifizetõ hatóság – a nemzeti hatóság által kiállított költségnyilatkozat
és hitelesítési jelentés, valamint egyéb ellenõrzési jelentések alapján – nyilatkozik a költségnyilatkozat pontosságáról, az abban foglalt költségek elszámolhatóságáról, valamint a program lebonyolításában közremûködõ szervezet
irányítási és ellenõrzési eljárásainak jogszabályi elõírásokkal, valamint közösségi szakpolitikákkal összhangban való mûködésérõl.
(3) Az alkifizetõ hatóság az igazolási tevékenységének
alátámasztása érdekében jogosult ellenõrzést végezni a
program hazai pénzügyi lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél.”

14. §
Az R. 35. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a kifizetõ hatóság, az irányító hatóság, a közremûködõ szervezet vezetõi kijelölik a szabálytalanságok
nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs szervezeti egységet vagy személyt.
(4) A közremûködõ szervezet biztosítja, hogy a kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a
kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek.”

15. §
Az R. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A társfinanszírozás folyósítása a kedvezményezett
bankszámlájára a kedvezményezett által kifizetett számlák
támogatási összegének utólagos megtérítése útján történik.”

16. §
Az R. a következõ harmadik résszel és 44/A–44/K. §-sal
egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti harmadik és negyedik rész számozása negyedik és ötödik részre változik:
„HARMADIK RÉSZ
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE
44/A. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében az irányító hatóság, illetve a nemzeti hatóság, a kifizetõ hatóság, valamint a közremûködõ szervezet
vezetõi a szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelõs) kijelölik.
(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
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b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
c) az IMIR szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történõ feltöltésérõl,
d) az OLAF Koordinációs Irodával történõ együttmûködésrõl,
e) a kifizetõ hatósággal, illetve alkifizetõ hatósággal
történõ együttmûködésrõl.
44/B. § (1) A támogatási folyamat bármely szakaszában
a szervezet azon tagja, aki szabálytalanság gyanúját észlelte vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, melyet haladéktalanul megküld a
szervezet szabálytalanság-felelõsének.
(2) A szervezet szabálytalanság-felelõse megküldi a
szervezet vezetõjének a szabálytalansági gyanúról kapott
tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint
vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellõzésére; majd a szabálytalanság gyanúját 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR-ben.
(3) A szervezet vezetõje 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló
javaslat elutasításáról, vagy dönt a szabálytalansági gyanú
kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezethez történõ átadásáról,
melyrõl egyidejûleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelõsét.
(4) A szervezet vezetõje a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejûleg kijelöli a
szabálytalansági vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértõket. A szabálytalanság-felelõs a
szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR-ben.
(5) A közremûködõ szervezetnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát az irányító hatóság,
illetve nemzeti hatóság vezetõje, annak az IMIR-ben történt rögzítését követõ 3 munkanapon belül magához vonhatja. Ebben az esetben az irányító hatóság, illetve nemzeti
hatóság vezetõje döntésérõl írásban értesíti a közremûködõ szervezet vezetõjét, és egyúttal kéri a rendelkezésre álló
dokumentumok megküldését.
(6) A közremûködõ szervezet szabálytalanság-felelõse
a rendelkezésre álló dokumentumokat – másolat megtartása mellett – az (5) bekezdés szerinti megkereséstõl számított 2 munkanapon belül megküldi az irányító hatóság,
illetve nemzeti hatóság vezetõjének.
44/C. § Amennyiben az Európai Bizottság, a KEHI, a
belsõ ellenõrzési részleg, a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ hatóság vagy bármely, ellenõrzést végzõ szervezet
szabálytalanság gyanújáról értesíti az irányító hatóság,
illetve nemzeti hatóság vezetõjét, akkor az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság vezetõje (vagy döntése alapján az érintett szervezet vezetõje) köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására, vagy amennyiben az ellenõrzést végzõ szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.
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44/D. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a
vizsgálat vezetõje szabálytalanság-vizsgálati jegyzõkönyvet készít.
(2) A szabálytalanság-vizsgálati jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az érintett programok megnevezését, a kedvezményezett adatait,
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként,
c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés
módját és idejét,
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését,
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzõkönyv a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévõk aláírásával ellátott példányát,
h) a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat
során jelenlévõ a g) pont szerinti jegyzõkönyv tartalmával
kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot,
i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és
az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ
által hitelesített másolatát.
(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a
szabálytalanság-vizsgálati jegyzõkönyvnek tartalmaznia
kell továbbá
a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását (és
annak meghatározását, hogy a szabálytalanságnak hátrányos hatása van vagy lehet az Európai Unió általános költségvetésére),
b) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást, valamint
c) a további intézkedésekre tett javaslatot.
(4) A szervezet vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati
jegyzõkönyv alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.
(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy
b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntéssel.
44/E. § (1) A szervezet vezetõje a jegyzõkönyv, valamint döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst, valamint a szabálytalanságban érintetteket.
(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a szervezet vezetõje dönt a szükséges
intézkedések alkalmazásáról.
(3) A közremûködõ szervezet vezetõjének a (2) bekezdés szerinti döntéséhez az irányító hatóság, illetve nemzeti
hatóság vezetõjének jóváhagyása szükséges.
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(4) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja a
44/E. § (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalának napja.
(5) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR-ben.
44/F. § (1) A 44/B–44/D. §-ban foglalt rendelkezések
végrehajtásáról az irányító hatóságnak, illetve a nemzeti
hatóságnak, a kifizetõ hatóságnak, illetve az alkifizetõ hatóságnak, valamint a közremûködõ szervezetnek a szabálytalanság gyanújának a szabálytalanság-felelõs tudomására jutásától számított 45 napon belül kell gondoskodniuk.
(2) A szabálytalanság elévülési ideje 5 év.
(3) Az elévülést bármely, a szabálytalanság kezelésére
hozott intézkedés megszakítja.
44/G. § (1) Ha a szabálytalansági vizsgálat során a szervezet vezetõje bûncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, köteles a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságnál feljelentést tenni.
(2) Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a
szervezet belsõ ellenõrzését, az irányító hatóságot, illetve
nemzeti hatóság és a kifizetõ hatóságot, illetve az alkifizetõ hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni kell.
44/H. § (1) Az irányító hatóság, illetve a nemzeti hatóság felelõssége annak biztosítása, hogy a már kifizetett, de
szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek. Az INTERREG
IIIA programok esetében a behajtott összeget a lebonyolítási (bank)számlán történõ jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a forrásgazda megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell visszautalni. A behajtott összeg
közösségi támogatási részét a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történõ jóváírásáról szóló
bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon
belül kell visszautalni a kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság megfelelõ (bank)számlájára.
(2) A közremûködõ szervezet feladata annak biztosítása, hogy a kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek. Az INTERREG IIIA programok esetében a lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a behajtott összeg költségvetési támogatás részét a forrásgazda
megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve a közösségi támogatás részét a kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság megfelelõ
(bank)számlájára kell visszautalni.
(3) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla felett rendelkezõknek az
IMIR rendszerben a kézhezvételt követõ 2 munkanapon
belül rögzíteni és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül
jóváhagyni kell.
(4) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre
szólítja fel a kifizetõ hatóságot, illetve az alkifizetõ hatóságot és az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság a kifize-
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tõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság értesítését követõen nem tudja behajtani a szabálytalanságban érintett
összeget, akkor az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság az érintett összeget a kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság felé a megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla ellenében a céltartalék terhére számolja el, és gondoskodik az összeg kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság megfelelõ (bank)számlájára történõ átutalásáról a kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság által megadott fizetési határidõre.
(5) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ harmadik
év végéig programonkénti bontásban meg kell õrizni.
(6) Az INTERREG IIIA programok esetében az irányító
hatóság, illetve nemzeti hatóság nem nyújthat be olyan közösségi hozzájárulásra vonatkozó igényt a kifizetõ hatósághoz, illetve az alkifizetõ hatósághoz, illetve a kifizetõ
hatóság, illetve az alkifizetõ hatóság nem hagyhat jóvá
olyan közösségi hozzájárulásra vonatkozó igényt, amely
olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan a benyújtás idõpontjában szabálytalansági vizsgálat folyik, vagy
amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.
(7) Az INTERREG IIIA programok esetében az irányító
hatóság, illetve nemzeti hatóság köteles a kifizetõ hatóság,
illetve az alkifizetõ hatóság megfelelõ (bank)számlájára
visszautalt összeggel a soron következõ költségnyilatkozatot csökkenteni. A kifizetõ hatóság, illetve az alkifizetõ
hatóság visszafizetett összeggel csökkentett átutalás
igénylést nyújt be az Európai Bizottságnak, illetve a külföldi székhelyû kifizetõ hatóságnak.
44/I. § (1) Minden negyedévet követõ 6 héten belül az
irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekrõl és azok
eredményeirõl az Európai Bizottság által meghatározott
formában jelentést küld a kifizetõ hatóság részére.
(2) Az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentések mellékleteként kimutatást küld a kifizetõ hatóság részére az
INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok keretében adott idõpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekrõl,
illetve tájékoztatja a kifizetõ hatóságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.
44/J. § (1) Minden negyedévet követõ 7 héten belül az
irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság által benyújtott
negyedéves jelentések alapján a kifizetõ hatóság köteles
összevont jelentést küldeni az OLAF Koordinációs Iroda
részére a programok, lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrõl, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekrõl, illetõleg a folyamatban
levõ államigazgatási, bírósági eljárások helyzetérõl. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai
Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.
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(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva a kifizetõ hatóság az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság
által negyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer kimutatást küld az OLAF Koordinációs Irodának a
behajtásra váró összegekrõl, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban, melyet az OLAF
Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) felé.
44/K. § A 44/I–44/J. §-ban írt jelentési kötelezettségek
csak azon szabálytalanságokra vonatkoznak, amelyek hátrányosak vagy hátrányosak lehetnek az Európai Unió általános költségvetésére.”

17. §
Az R. 45. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
[Az irányító hatóság, a kifizetõ hatóság, a nemzeti hatóság és a közremûködõ szervezet]
„b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számvitel, ellenõrzés és a monitoring
feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban
gondoskodnak,
c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR-be történõ bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,”

18. §
Az R. 46. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A kifizetéseket megelõzõ dokumentum alapú ellenõrzések keretében a számlákon szereplõ költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell az elszámolásra benyújtott számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket, illetve – a strukturális alapok által társfinanszírozott
tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében
az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérõl szóló 448/2004/EK rendeletben elõírt
elszámolhatósági szabályokra tekintettel – az alvállalkozói szerzõdéseket és számlákat is.”

19. §
Az R. a következõ 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A közremûködõ szervezet vezetõje e rendelet melléklete szerint köteles nyilatkozni az általa mûködtetett irányítási és ellenõrzési rendszerek megfelelõ mûködésérõl, e nyilatkozatot minden év február 28-ig megküldi
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az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság vezetõjének.
Az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság vezetõje köteles a saját szervezetére vonatkozóan nyilatkozni, illetve a
közremûködõ szervezet nyilatkozatai alapján összefoglalót készíteni a tárgyévre vonatkozóan, amit minden év április 15-ig megküld a pénzügyminiszternek.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt szervezetnél év közben változás történik a szervezet vezetõje
személyében, továbbá ha a szervezet átalakul vagy megszûnik, a távozó vezetõ, átalakuló vagy megszûnõ szervezet vezetõje köteles az (1) bekezdésben elõírt nyilatkozatot az addig eltelt idõszak vonatkozásában kitölteni, és az
új vezetõnek (jogutódnak) átadni, aki köteles azt az éves
beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.”

20. §
Az R. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § (1) Az irányító hatóság, nemzeti hatóság, kifizetõ
hatóság és a közremûködõ szervezet mûködésének belsõ
ellenõrzését biztosítani kell, melyet az irányító hatóság és
a nemzeti hatóság, a kifizetõ hatóság, valamint a közremûködõ szervezet funkcionálisan független belsõ ellenõrzési
egységei látnak el.
(2) Az irányító hatóság, illetve a nemzeti hatóság és a
közremûködõ szervezet közötti megállapodásban rögzíteni kell a belsõ ellenõrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában.”
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„(1) A 438/2001/EK rendelet 10. cikk 1. (a) pontjával
kapcsolatos rendszerellenõrzéseket éves rendszerességgel
a KEHI végzi el.”

23. §
Az R. 52. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A KEHI – az Európai Bizottság, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani iránymutatásoknak megfelelõen – az INTERREG IIIA programok esetében elvégzi a teljes támogatható kiadások legalább 5%-át
érintõ ellenõrzéseket. Az 5%-os ellenõrzések mintavételezési alapja a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ hatóság által az Európai Bizottság, illetve a külföldi székhelyû kifizetõ hatóság felé igazolt költség.
(2) Az 5%-os ellenõrzésekrõl szóló jelentéseknek meg
kell felelniük a pénzügyminiszter által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, és tartalmazniuk kell
az ellenõrzés során elvégzett kockázatelemzés vagy mintavételezés leírását és a minták kiválasztásának indokolását.”

24. §
Az R. a következõ 52/A. §-sal, valamint az 52/A. §-t
megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

21. §
Az R. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § (1) Az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság a közremûködõ szervezet, valamint a kifizetõ hatóság
belsõ ellenõrzését ellátó részlegek az általuk az uniós támogatások felhasználásával összefüggésben végrehajtott
belsõ ellenõrzések ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul,
de legkésõbb a jelentés lezárását követõ 15 napon belül
megküldik a KEHI, a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ
hatóság és az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság részére.
(2) Az európai uniós támogatásokat ellenõrzõ szervezetek kötelesek ellenõrzési jelentéseiket megküldeni a vizsgált irányító hatóságot, illetve nemzeti hatóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv belsõ ellenõrzési egységének és a kifizetõ hatóságnak, illetve alkifizetõ hatóságnak.”

22. §
Az R. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

52/A. § (1) Az irányító hatóság, kifizetõ hatóság, nemzeti hatóság, az alkifizetõ hatóság, a közremûködõ szervezet vezetõje köteles valamennyi vonatkozó, az európai
uniós támogatások felhasználásával összefüggõ ellenõrzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni – amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylõ megállapítás szerepel –, és felelõs annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.
(2) Az intézkedési terveket, azok elkészültét követõ
15 napon belül köteles megküldeni
a) a közremûködõ szervezet az irányító hatóság, illetve
nemzeti hatóság a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ hatóság és a KEHI részére;
b) az irányító hatóság, illetve nemzeti hatóság a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ hatóság és a KEHI részére;
c) a kifizetõ hatóság, illetve alkifizetõ hatóság a KEHI
részére.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervezetek gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos nyomon követésérõl, melynek helyzetérõl évente egy alkalommal – január 15-ig – egy összefoglaló keretében tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint.”
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25. §

Az R. 53. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az irányító hatóság minden évben – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – elkészíti az irányítási
és ellenõrzési rendszer változásairól szóló összesített jelentést, melyet március 31-ig megküld a KEHI-nek.”
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g) a Bizottság 448/2004/EK rendelete (2004. március
10.) a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az
1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet
módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl.”

28. §
26. §
(1) Az R. 55. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Azon INTERREG IIIA programok esetében, amelyekben Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat, a programok végsõ elszámolásához kapcsolódóan a
zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket a
KEHI hajtja végre, az Európai Bizottság által kiadott módszertan szerint és a nemzetközi számviteli standardok
alapján.
(2) Az irányító hatóság vezetõje az egyes programok
várható lezárását a zárás idõpontját megelõzõ év október
15-ig jelzik a KEHI-nek, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket munkatervében tervezni
tudja.”
(2) Az R. 55. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az INTERREG IIIB, IIIC, INTERACT és ESPON
programok esetében a zárónyilatkozat kiadása érdekében a
KEHI az illetékes pénzügyi ellenõrzési csoport munkájában közremûködik, illetve részt vehet a magyarországi
programokat érintõ ellenõrzési feladatok végrehajtásában.”

27. §
Az R. 57. §-a a következõ d)–g) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„d) a Tanács 2988/95/EK rendelete (1995. december
18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl;
e) a Bizottság 1681/94/EK rendelete (1994. július 11.)
a strukturális politikák finanszírozása keretében történt
szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történõ
létrehozásáról;
f) a Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében
történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek
behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren
történõ létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról;

Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.

Záró rendelkezések
29. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 17. §-ának (3) bekezdése, 18. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 22. §-a, 32. §-a (1) bekezdésének g) pontja, 35. §-a, 41. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint
44. §-a.
(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1260/1999/EK rendelete (1999. június 21.)
a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról;
b) a Bizottság 438/2001/EK rendelete (2001. március
2.) a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások
irányítási és ellenõrzési rendszerei tekintetében az
1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;
c) a Bizottság 448/2001/EK rendelete (2001. március
2.) a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások
pénzügyi
korrekciós
eljárásai
tekintetében
az
1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;
d) a Tanács 2988/95/EK rendelete (1995. december
18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl;
e) a Bizottság 1681/94/EK rendelete (1994. július 11.)
a strukturális politikák finanszírozása keretében történt
szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történõ
létrehozásáról;
f) a Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében
történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek
behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren
történõ létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról;
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g) a Bizottság 448/2004/EK rendelete (2004. március
10.) a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az
1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet
módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl.
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súlyozott fejlõdésének elõsegítését célzó transz-európai
együttmûködést támogató közösségi kezdeményezésre
(INTERREG III) vonatkozó iránymutatásokról;
b) az Európai Bizottság 2003. március 11-i Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Tágasabb
Európa – Szomszédság: Új keretek a keleti és déli szomszéd államokkal fennálló kapcsolatoknak.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Bizottság 2000. április 28-i Közleménye
a tagállamoknak az európai térség harmonikus és kiegyen-

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 243/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
A) Alulírott,……………………………… a …...…………………………… a(z) ……………………...… közremûködõ szervezet/irányító hatóság/nemzeti hatóság vezetõje, jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
………… évben az általam vezetett szervezetnél az elõírásoknak megfelelõen gondoskodtam az INTERREG III
Közösségi Kezdeményezés programok ………………………………......……………………..… közremûködõ szervezet/irányító hatóság/nemzeti hatóság feladatának ellátásához kapcsolódó pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek
hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Gondoskodtam
– a közremûködõ szervezet/irányító hatóság/nemzeti hatóság feladatának ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzõdésben/jogszabályban elõírt tevékenységek meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl,
– a belsõ kontroll megszervezésérõl és hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelõek, teljes körûek és pontosak,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére
vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet
minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Kelt: ..............................................................................
P. H.

……………………………………………
aláírás
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ...........................................................................
P. H.

……………………………………………
aláírás”

3. szakmagyakorlási tevékenység: az 1–2. pontban foglalt tevékenységek gyakorlása;
4. EGT állampolgár: az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam állampolgára, továbbá
az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes álmûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság
lam között létrejött külön nemzetközi szerzõdés alapján a
részletes szabályairól
szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmé- Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam
rõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak- állampolgáraival azonos jogállású személy;
5. hozzátartozó: a közigazgatási hatósági eljárás és
ban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének f) és o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. §-ának g) pontjában
felsorolt személyek;
ELSÕ RÉSZ
6. jogosultsági vizsga: a szakmagyakorlási tevékenység
szakterületeihez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
minõségügyi szakmai ismeretek elsajátításáról való számadás.
1. §

A Kormány
244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete

(1) E rendeletet az építési mûszaki ellenõri, valamint a
felelõs mûszaki vezetõi tevékenység gyakorlására vonat2. §
kozó jogosultság megállapítására, megújítására, valamint
az építési mûszaki ellenõrök és felelõs mûszaki vezetõk
(1) Szakmagyakorlási tevékenységet az a büntetlen elõnévjegyzékének vezetésére kell alkalmazni.
életû magyar állampolgár, letelepedési engedéllyel rendelkezõ harmadik ország állampolgára, valamint a Magyar(2) E rendelet alkalmazásában
1. építési mûszaki ellenõri tevékenység: az építõipari ki- országon gazdasági céllal letelepedni szándékozó EGT
vitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtetõ állampolgár folytathat, akinek kérelmére a területi mérnöki
helyszíni képviselete a külön jogszabályokban meg- kamara, építész kamarai tagok, valamint azok esetében,
határozottak szerint, az építési szerelési munka szakszerû- akikrõl az építész kamara névjegyzéket vezet a területi építész kamara (a továbbiakban együtt: területi kamara) a
ségének ellenõrzése;
2. felelõs mûszaki vezetõi tevékenység: az építés mûsza- szakmagyakorlási tevékenység gyakorlására vonatkozó joki munkálatainak az Étv. 40. §-ának (2) bekezdése szerinti gosultságot (a továbbiakban: szakmagyakorlási jogosultság) megállapított és akit névjegyzékbe vett.
irányítása;
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(2) A szakmagyakorlási jogosultság megállapításának
feltételei:
a) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételek
teljesítése (iskolai végzettség és szakmai gyakorlat), és
b) jogosultsági vizsga letételének, vagy a jogosultsági
vizsga alóli mentességnek az igazolása.
(3) A felelõs mûszaki vezetõi feladatokat, ha az építési
beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekrõl
szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított
nemzeti értékhatár kétszeresét, a 3. §-ban meghatározott
szakirányú végzettséggel és a 4. §-ban meghatározott
szakmai gyakorlattal rendelkezõ személy a területi kamara
eseti engedélyével – névjegyzékbe vételi kötelezettség
nélkül – saját maga vagy hozzátartozója számára is elláthatja.
(4) Jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet akkor végezhet szakmagyakorlási tevékenységet, ha a szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött
tevékenység a létesítõ okiratában szerepel és rendelkezik
a tevékenység ellátásához az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelelõ taggal vagy velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel.

A SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁG
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Szakirányú végzettség
3. §
(1) Az építési mûszaki ellenõr szakmagyakorlási jogosultságának megállapításához az építményfajtának megfelelõ
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kreditértékû
– oklevéllel igazolt – szakirányú felsõfokú végzettség,
vagy
b) szakirányú középfokú végzettség
szükséges, illetõleg
c) az oklevél mellékletével és leckekönyvvel tanúsított
olyan felsõfokú végzettség is elfogadható, amelynek képzési célja, illetve a képzés szintje a kreditpontokban (vagy
félévórákban) meghatározott követelményt kielégíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott végzettségeken
túlmenõen annak az építési mûszaki ellenõrnek, aki az
épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz
tartozó mûtárgyak, valamint az ezekkel összefüggõ, illetõleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggésben végzi tevékenységét, az
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ építési mûszaki
ellenõr I. vagy építési mûszaki ellenõr II. szakképesítéssel
kell rendelkeznie.
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(3) A felelõs mûszaki vezetõ szakmagyakorlási jogosultságának megállapításához az építményfajtának megfelelõ és az e rendelet 1. mellékletében felsorolt végzettségek szükségesek.
(4) A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása
során szakirányú középfokú képesítésnek az egyes építményfajtáknak megfelelõ szakirányú technikusi oklevél,
illetve – a technikus képzés szüneteltetésének idõszakában – szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány
minõsül.
(5) Az az építési mûszaki ellenõr, aki a (4) bekezdés szerinti szakirányú középfokú képesítéssel rendelkezik, csak
a közbeszerzésekrõl szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érõ beruházások esetében láthat el mûszaki ellenõri tevékenységet.
(6) A névjegyzékbe történõ bejegyzési eljárás során az
oklevél szakirányáról
a) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben, vagy
b) ha a végzettséget igazoló oklevélbõl a szakirány,
illetve annak a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozó szintje nem állapítható meg,
a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló jogszabályban meghatározott összetételû
és a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara
(a továbbiakban: országos kamara) által mûködtetett
bizottság jogosult szakértõként véleményt nyilvánítani.
A bizottság véleményét a szakmagyakorlási jogosultság
megállapításakor a területi kamara kötelezõen figyelembe
veszi.

Szakmai gyakorlat
4. §
(1) Szakmai gyakorlati idõként a szakirányú végzettség
megszerzését követõen a kérelmezett szakmagyakorlási
tevékenységi szakterületnek megfelelõ
a) építési mûszaki ellenõri,
b) felelõs mûszaki vezetõi,
c) építõipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-mûszaki,
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-mûszaki tervezési,
i) építésügyi mûszaki szakértõi
tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.
(2) A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása
során szakmai gyakorlati idõként az (1) bekezdésben felsoroltak szerinti,
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a) az építési mûszaki ellenõr esetében
aa) felsõfokú képesítés esetén 3 éves,
ab) középfokú képesítés esetén 5 éves,
b) felelõs mûszaki vezetõ esetében a melléklet szerinti
gyakorlati idõt kell igazolni oly módon, hogy az elõírt gyakorlati idõnek a fele az (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti
tartalmú legyen.
(3) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat
vagy teljes bizonyító erejû magánokirat fogadható el
(munkáltatói, illetve az építési szakmai érdekképviseleti
szerv által kiadott igazolás, továbbá munka- vagy megbízási szerzõdés, szakmagyakorlási tevékenységet végzõ
személy által kiállított igazolás stb.).

A jogosultsági vizsga
5. §
(1) A jogosultsági vizsgát az illetékes országos kamara
szervezi. A jogosultsági vizsga követelményrendszerét
– az illetékes felsõoktatási intézmények, szakmai érdekképviseleti szervek bevonásával – az építésügyért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a sajátos építményfajták szerint illetékes miniszterek egyetértésével, az
országos kamara dolgozza ki, és a miniszter teszi közzé.
(2) A jogosultsági vizsga követelményrendszere általános és különös részbõl áll, mindkettõ tartalmaz írásbeli és
szóbeli vizsgarészt. Az írásbeli vizsgarészen az országos
kamara által összeállított feladatlapot kell megoldani, a
szóbeli vizsgarészen tételek alapján kell vizsgázni. A különös követelményrendszer teljesítése csak az általános
követelményrendszer sikeres teljesítését követheti. A jogosultsági vizsga részletes eljárási szabályait a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) A jogosultsági vizsgabizottság (a továbbiakban:
vizsgabizottság) legalább három- és legfeljebb öttagú testület. A vizsgabizottságot az országos kamara hozza létre
és mûködteti. A vizsgabizottság elnökbõl, szakmai elnökbõl és tagokból áll. A vizsgabizottság elnöke a miniszter
által megbízott személy, a szakmai elnöke az országos kamara szakterületi képviselõje, tagjai a szakmai érdekképviseleti szervezetek és az illetékes felsõoktatási intézmények javaslatára a szakmai elnök által felkért személyek.
(4) A jogosultsági vizsga díja összesen 34 000 forint,
amelybõl az általános követelményrendszerû részek díja
6000-6000 forint, a különös követelményrendszerû részek
díja 11 000-11 000 forint. A jogosultsági vizsga – sikertelenség esetén részben vagy egészben – megismételhetõ.
A javítóvizsga díja a jogosultsági vizsga díjával azonos.
(5) A jogosultsági vizsga díját a jogosultsági vizsgára
történõ jelentkezéskor kell megfizetni a vizsgát szervezõ
országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára. A jogosultsági vizsga díjáról az országos kamara elkülönített
nyilvántartást vezet. A díj kizárólag a vizsgaszervezés,
-lebonyolítás fedezetére használható fel.
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(6) A jogosultsági vizsga letételétõl a vizsgabizottság
indokolt esetben részben eltekinthet, ha
a) a kérelmezõ igazolt szakmai gyakorlatának tartalma
a vizsgakövetelmények ismeretét alátámasztja, vagy
b) a kérelmezõ valamelyik szakterületen (településrendezési, építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki
szakértõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, építésügyi, alkalmassági, közigazgatási) már eredményes vizsgával vagy szakvizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a jogosultsági vizsga követelményrendszerével részben megegyezik.
(7) A jogosultsági vizsga letételétõl a vizsgabizottság
eltekint, ha
a) a kérelmezõ valamelyik szakterületen (településrendezési, építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki
szakértõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, építésügyi, alkalmassági, közigazgatási) már eredményes vizsgával vagy szakvizsgával rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a jogosultsági vizsga követelményrendszerével teljeskörûen megegyezik,
b) a kérelmezõ betöltötte 60. életévét és a kérelmezett
szakterületen a kérelem benyújtását megelõzõen legalább
15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
c) az építési mûszaki ellenõr az Országos Képzési
Jegyzék szerinti építési mûszaki ellenõri szakképesítéssel
rendelkezik.

MÁSODIK RÉSZ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása iránti
kérelem és mellékletei
6. §
(1) A szakmagyakorlási jogosultság megállapítására
irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, születési nevét, lakcímét, aláírását,
b) születési helyét és idejét, anyja nevét,
c) a kérelem tárgyát, valamint
d) annak (azoknak) a szakmagyakorlási tevékenységnek a megjelölését, amelyre (amelyekre) a jogosultság
megállapítását kéri.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a 3. §-ban foglalt szakirányú végzettséget igazoló
oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;
b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát
vagy az oklevél mellékletét is be kell nyújtani, ha a kérelmezõ kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy
ha a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri;
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c) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
d) a névjegyzékbe való bejegyzéshez külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
e) a szakmai gyakorlat igazolását;
f) a jogosultsági vizsga eredményes letételének vagy
a vizsga alóli mentességnek az igazolását.
(3) A végzettséget tanúsító oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata helyett az eredeti dokumentum egyidejû
bemutatása esetén elfogadható a területi kamara által az
eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
A kérelem elbírálása és a határozat tartalma
7. §
(1) A szakmagyakorlási jogosultság megállapításával
és a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos eljárásban a területi
kamara a Ket. szabályai szerint jár el.
(2) A területi kamara a kérelemnek egyszerûsített határozatban ad helyt, amely tartalmazza:
a) az oklevél megnevezését, számát, szakát, szakirányát és kibocsátóját, amely a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozza;
b) az építési mûszaki ellenõri és a felelõs mûszaki vezetõi szakterület, illetve kategória megnevezését;
c) a szakmagyakorlási tevékenységet végzõ személy
nyilvántartási számát, valamint a névjegyzéki jelét az 1. és
2. melléklet szerint;
d) a szakmagyakorlási jogosultság érvényességének
idejét;
e) tájékoztatást arról, hogy a névjegyzéki bejegyzés
– legalább 60 nappal az érvényességi idõ lejárta elõtt
benyújtott kérelemre – meghosszabbítható.
(3) A 2. § (3) bekezdésben meghatározott esetben az
egyszerûsített határozat a (2) bekezdés a)–b) pontjait,
valamint az építmény pontos megnevezését, helyét és az
eseti engedély érvényességének tartamát tartalmazza,
amely legfeljebb az adott építmény használatbavételi
engedélyének megadásáig szól.

A névjegyzéki bejegyzés érvényessége és megújítása
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(3) A megújítás feltétele a külön jogszabályban meghatározott szakmai továbbképzés teljesítésének igazolása.
(4) A megújítási kérelemhez mellékelni kell:
a) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
b) a továbbképzés teljesítésének igazolását;
c) a külön jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;
d) mindazokat a dokumentumokat, amelyek a névjegyzéki bejegyzésben nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást igazolják.
(5) A szakmagyakorlási jogosultság szüneteltethetõ.
A szüneteltetés idõtartamát (kezdõ és záró napját) a területi kamaránál be kell jelenteni. A területi kamara a Ket. szabályai szerinti egyszerûsített határozatban megállapítja
a szakmagyakorlási jogosultság megújításának új – a szüneteltetés idõtartamával meghosszabbított – idõpontját.
A szüneteltetés idõtartama alatt szakmagyakorlási tevékenység nem végezhetõ.
(6) Az a szakmagyakorlási tevékenységet végzõ személy, aki szakmagyakorlási tevékenységét öt évet meghaladóan szünetelteti, szakmagyakorlási tevékenységét
akkor folytathatja, ha a névjegyzéket vezetõ területi kamaránál igazolta, hogy a (3) bekezdés szerinti szakmai
továbbképzés esedékes idõszakából a szüneteltetés végén
legalább egy évet teljesített.

A névjegyzék vezetése
9. §
(1) A területi kamarák közös, az építésügyért felelõs
miniszter által mûködtetett elektronikus névjegyzéket vezetnek.
(2) A területi kamara a szakmagyakorlási tevékenységet
folytató személyeket jogosultságuk megállapításával egyidejûleg névjegyzékbe veszi. A névjegyzék a szakmagyakorlási tevékenységet végzõ személyeknek a 6. § (1) bekezdés pontjaiban szereplõ személyes adatait, szakirányú
végzettségét, valamint a mellékletben meghatározott névjegyzéki jelét és a szakmagyakorlási jogosultság érvényességi idejét tartalmazza.

8. §

A névjegyzékbõl való törlés

(1) A névjegyzékbe történõ bejegyzés a szakmagyakorlási jogosultságról szóló határozat jogerõssé válásától számított 5 évig érvényes.

10. §

(2) A névjegyzéki bejegyzés – az érvényességi idõ lejárta elõtt benyújtott kérelemre – újabb 5 évre többször is
meghosszabbítható. A megújításra irányuló kérelem hiányában, illetve a kérelem elutasítása esetén a névjegyzéki
bejegyzés érvényessége megszûnik.

(1) A területi kamara törli a névjegyzékbõl azt a személyt,
a) aki a törlést maga kérte,
b) aki elhalálozott,
c) aki az elõírt határidõn belül a névjegyzéki bejegyzésének megújítását nem kérelmezte,
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d) akivel kapcsolatban a névjegyzéki bejegyzést követõen merült fel olyan tény vagy adat, amely a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetõvé,
e) akit az építésfelügyeleti hatóság három éven belül
három alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal
sújtott.
(2) Ha a névjegyzékbõl való törlésre az (1) bekezdés
e) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végzõ személy a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 3 éven belül a névjegyzékbe nem vehetõ fel.
(3) Az eseti engedéllyel rendelkezõ szakmagyakorlási
tevékenységet folytató személytõl az engedélyt vissza kell
vonni, ha az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 46. §-ának
(6) bekezdésében foglaltakat megállapítja.
(4) A névjegyzékbõl való törlést követõen az e jogszabályban meghatározott adatokat a területi kamara 10 évig
õrzi meg.
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b) magyar nyelvû, részletes szakmai önéletrajzot és
referenciamunkák felsorolását;
c) a 6. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmet és mellékleteit
az elismerési eljárást lefolytató hatóság a szakképzettség
elismerésérõl szóló jogerõs határozatával együtt haladéktalanul megküldi a névjegyzékbe vételre hatáskörrel rendelkezõ területi kamarának.
(4) A területi kamara a megküldött iratok alapján
a) megállapítja a szakmagyakorlási jogosultságot, és
a szakmagyakorlót a névjegyzékbe bejegyzi, vagy
b) elutasítja a kérelmet.
(5) A 6. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díj befizetését a kérelmezõnek akkor kell igazolnia, ha a (3) bekezdés szerinti dokumentumokat a területi kamara kézhez vette.

Összeférhetetlenségi szabályok
Az EGT állampolgárokra vonatkozó
különös szakmai és eljárási szabályok
11. §
(1) Az EGT állampolgár a névjegyzékbe vétel iránti kérelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerinti szakképzettségének
elismerése iránti kérelmével egyidejûleg nyújtja be az elismerési eljárást elsõ fokon lefolytató Budapesti Mérnöki
Kamarához. Az építész végzettségû szakmagyakorlási
tevékenységet végzõ személyek esetében az elismerési
eljárás lefolytatásába a Budapesti Építész Kamarát be kell
vonni.
(2) A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez mellékelni
kell
a) három hónapnál nem régebbi keltezésû, hiteles magyar nyelvû fordításban
aa) a 6. § (1) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdésének
a)–b) pontjaiban foglaltakat,
ab) a benyújtáskor három hónapnál nem régebbi keltezésû, a küldõ vagy származási ország illetékes szerve által
kiállított – az EGT tagországbeli jogosultságra vonatkozó – igazolást, beleértve a szakirányú szakmai gyakorlat
jellegét, szakirányát, teljesítésének helyét, idõtartamát,
továbbá a 6. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott okirattal egyenértékû, a származási ország illetékes
szerve által kiállított okiratot,
ac) a küldõ vagy a származási országban a szakmagyakorlás engedélyezésére jogosult szakmai szerv megnevezését és címét;

12. §
(1) Az építési mûszaki ellenõr építésügyi mûszaki szakértõi, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelõs mûszaki vezetõi tevékenységet nem végezhet az általa ellenõrzött építési-szerelési munkában. Az építési mûszaki ellenõr nem
láthat el további építési mûszaki ellenõri feladatokat olyan
építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi mûszaki szakértõi, kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja]
végzi, amelynek az építési mûszaki ellenõr tagja, illetve
amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
A közbeszerzésekrõl szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a mûszaki ellenõr az elõzõekben
felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója
nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban
nem állhat.
(2) A felelõs mûszaki vezetõ nem végezhet építésügyi
mûszaki szakértõi és építési mûszaki ellenõri tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol részben vagy
egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelõs mûszaki vezetõ nem láthat el továbbá felelõs mûszaki vezetõi feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az
építésügyi mûszaki szakértõi, illetve építési mûszaki ellenõri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. §
c) pontja] végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében
a felelõs mûszaki vezetõ az építésügyi mûszaki szakértõi,
építési mûszaki ellenõri tevékenységeket folytatóknak
hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló
jogviszonyban nem állhat.
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak
kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
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bályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM–GM–KöViM együttes rendelet 6. §-a, 7. §-ának
(1) és (4) bekezdése, 8. §-ának (4) bekezdése, 10–12. §-a,
16. §-ának (2) bekezdése, továbbá az 1. melléklete;
d) az egyes sajátos mûszaki építmények tekintetében az
építési mûszaki ellenõri névjegyzékbe való felvételhez
szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet
ellátó szervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló
3/2002. (II. 13.) GM rendelet.

(2) E rendelet 14. §-a a kihirdetést követõ 3. napon lép
hatályba.

14. §

(3) E rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül
meg kell tartani a jogosultsági vizsgabizottság elsõ ülését,
amelyet a vizsgabizottság elnöke hív össze, és a bizottság
elfogadja ügyrendjét.

(1) Az építésfelügyeleti hatóság, ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is, legkésõbb e rendelet
kihirdetését követõ 5. napon rendelkezésre bocsátja a
székhelye szerint illetékes területi kamarának az általa vezetett építési mûszaki ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi
hatályos névjegyzéket.

(4) E rendelet 5. §-ának a jogosultsági vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2007. július 1. napját követõen
indult névjegyzékbe vételi eljárásokban kell alkalmazni.
Az e rendelet hatálybalépését követõen, de 2007. július 1.
napját megelõzõen benyújtott névjegyzékbe vételi kérelmek esetében a szakmagyakorlási jogosultság megállapítása a vizsga hiánya miatt nem tagadható meg. A névjegyzékbe vételrõl szóló határozatban meg kell jelölni a kérelmezõ számára azt a legkésõbbi idõpontot – legfeljebb
a névjegyzékbe vétel megújításának idõpontját – ameddig
az eredményes jogosultsági vizsgát igazolnia kell. Ha a kérelmezõ ezt nem tudja igazolni, a megjelölt határnaptól
a névjegyzékbõl törölni kell.
(5) Az építésfelügyeleti hatóságok által átadott névjegyzékben szereplõ mûszaki ellenõröket és felelõs mûszaki
vezetõket külön kérelem benyújtása és közigazgatási eljárás során kiadott határozat meghozatala, illetve igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése nélkül kell az új névjegyzékbe felvenni. A kérelem megújításának határideje ezekben
az esetekben a szakmagyakorlási jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt év.
(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az építõipari kivitelezési, valamint a felelõs mûszaki vezetõi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és
az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–
KöViM együttes rendelet 8. §-ának (6) bekezdésében
a „névjegyzéket vezetõ építésfelügyeleti szervet” szövegrész helyébe a „névjegyzéket vezetõ területi kamarát” szövegrész lép.
(7) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 3–8/A. §-a, 9. §-ának
(2)–(8) bekezdése, valamint 10. §-a;
b) az építési mûszaki ellenõri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról szóló 32/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet;
c) az építõipari kivitelezési, valamint a felelõs mûszaki
vezetõi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai sza-

(2) A területi kamara a rendelkezésére bocsátott építési
mûszaki ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi hatályos névjegyzékek alapján – ideértve a sajátos építményfajták szerinti névjegyzékeket is – megállapítja hatáskörét és errõl
legkésõbb 2006. december 15-ig tájékoztatja az építésfelügyeleti hatóságot.
(3) Az építésfelügyeleti hatóság legkésõbb 2006. december 31-ig átadja a székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkezõ területi kamarának a szakmagyakorlási
tevékenységet végzõ személyekrõl vezetett névjegyzéket
és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot.

15. §
Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl
szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésérõl, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának
tényleges gyakorlását elõsegítõ intézkedésekrõl, 17. cikk,
19–20. cikkek, 23. cikk (2) bekezdés;
b) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsõfokú oklevelek elismerésének általános rendszerérõl, 4. cikk;
c) a Tanács 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszerérõl, 7–8. cikkek;
d) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizációról és az
átmeneti rendelkezésekrõl szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítésérõl.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
A felelõs mûszaki vezetõk besorolása
I. Rész
Épületek, továbbá a II. részben foglaltak kivételével egyéb építmények építési, tereprendezési, felszíni vízelvezetési,
épületgépészeti és épületvillamossági építési-szerelési tevékenysége esetén
1. „A” kategória
a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése
korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „A” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építõmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) építészmérnöki, illetve építõmérnöki, magasépítõ- és mélyépítési
üzemmérnöki végzettség
4 éves szakmai gyakorlat
cc) felsõfokú technikusi, felsõfokú mûszaki alapképzettség kiegészítve
építõmesteri kiegészítõ (építõmester szakmérnök) végzettséggel
5 éves szakmai gyakorlat
2. ,,AM” kategória
a) Tevékenységi kör:
Mûemléki védelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák
felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „AM” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
okleveles építészmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat mûemléki területen, szakember
irányítása mellett
3. ,,B” kategória
a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése:
aa) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig,
ab) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
aba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékû teherváltozás – írásos
szakértõi véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet megerõsítését, elbontását,
megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
abb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetû égéstermék-elvezetõ berendezés építésére
nem kerül sor, illetve
abc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak
teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „B” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építész-, illetve okleveles építõmérnöki végzettség
1 éves szakmai gyakorlat
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cb) építész-, illetve építõmérnöki, magasépítõ- és mélyépítési üzemmérnöki, településmérnöki, illetve városgazdasági üzemmérnöki vagy
felsõfokú technikusi végzettség
cc) építõipari technikusi, szakközépiskolai végzettség
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2 éves szakmai gyakorlat
5 éves szakmai gyakorlat

4. ,,C” kategória
a) Tevékenységi kör:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelõs mûszaki vezetése:
aa) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz)
távolságig,
ab) teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építésiszerelési munkák esetében korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „C” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
kõmûvesmesteri képesítés, illetve fa szerkezetû építmények esetén ácsmesteri képesítés
2 éves szakmai gyakorlat
5. ,,ÉG” kategória
a) Tevékenységi kör:
Az építmények víz, csatorna, gáz, központi fûtés, szellõzõ, klíma berendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelõs
mûszaki vezetése korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „ÉG” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles gépészmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki vagy felsõfokú technikusi,
illetve gépésztechnikusi végzettség
4 éves szakmai gyakorlat
cc) a 3. a) pont aa) alpontjában meghatározott építménynagyságig az
építmények víz, csatorna, gáz, központi fûtés, szellõzõ, klíma
berendezéseire irányuló építési munkák a szakmunka szakágának
megfelelõ mesteri képesítés
5 éves szakmai gyakorlat
A névjegyzékben a kategória jele: „ÉG/C”
6. ,,ÉV” kategória
a) Tevékenységi kör:
Az építmények villamos, hírközlõ és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérõ készülékéig – szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Épületek „ÉV” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki vagy felsõfokú technikusi, továbbá villamosipari technikusi végzettség
4 éves szakmai gyakorlat
cc) a 3. a) pont aa) alpontjában meghatározott építménynagyságig építmények villamos, hírközlõ és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérõ készülékéig – szerelési munkáinak
felelõs mûszaki vezetése villanyszerelõ mesteri képesítéssel és
5 éves szakmai gyakorlattal
ellátható.
A névjegyzékben a kategória jele: „ÉV/C”
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A sajátos építményfajták építési-szerelési munkáihoz
II. Rész
1. Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az I. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkái
1.1. Utak, vasutak, repülõterek, kikötõk
1.1.1. ,,A” kategória:
a) Tevékenységi kör: az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül:
aa) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
ab) vasút, földalatti vasút, sikló, függõpálya, sífelvonó,
ac) repülõtér, kikötõ,
ad) az aa)–ac) pontokban meghatározott építmények mûtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
ae) az aa)–ac) pontokban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Közl. ép. „A” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építõmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) építõmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási üzemmérnöki, illetve felsõfokú technikusi
végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
1.1.2. ,,B” kategória:
a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriában meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal:
aa) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
ab) közúti mûtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérõig, támfal 3 m magasságig,
ac) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérõig,
ad) vasúti mûtárgy: a vasúti építmények engedélyezésérõl szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthetõ mûtárgyak,
ae) felújítás, átalakítás, bõvítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Közl. ép. „B” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek
1 éves szakmai gyakorlat
cb) közlekedésépítõ, útépítõ, vasútépítõ, hídépítõ, mélyépítõ technikusi
vagy vasutaknál pályamesteri végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
1.2. Vasútvillamossági építmények
1.2.1. ,,A” kategória:
a) Tevékenységi kör: a vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemû biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Közl. vv-,,A” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki, okleveles közlekedésmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamosmérnöki, üzemmérnöki, közlekedésmérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú villamosipari technikusi végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
1.2.2. ,,B” kategória:
a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
aa) vasúti villamos felsõvezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti
építmények engedélyezésérõl szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetõk,
ab) felújítás, átalakítás, bõvítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.
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b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Közl. vv-,,B” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) vasút-villamossági, vasútgépészeti technikusi, továbbá a MÁV
Tisztképzõ Intézetben szerzett végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
2. Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az I. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkái
2.1. ,,A” kategória:
a) Tevékenységi kör: korlátozás nélkül végezhetõ a felelõs mûszaki vezetõi tevékenység az alábbi építmények építés-szerelési munkái esetén:
aa) duzzasztó- és vízerõmûvek, hajózsilipek, árvízkapuk, kikötõi partfalak,
ab) öntözõtelepek, öntözõcsatornák, halastavak, tógazdaságok,
ac) víziközmûvek közüzemi hálózatai (beleértve az ipari, ivó- és tûzivíz hálózatokat, az egyesített és elválasztott
rendszerû csatornahálózatokat, a nyílt és zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetõ hálózatokat),
ad) szennyvíztisztító telepek, víztermelõ telepek, vízkezelõ létesítmények, víztárolók, hévízhasznosítási létesítmények,
ae) árvízvédelmi töltések, árvízvédelmi falak és mûtárgyaik,
af) belvízvédelmi csatornák és mûtárgyaik, szivattyútelepek,
ag) folyó- és tószabályozási mûvek, partvédõmûvek,
ah) vízrendezési és vízkormányzó földmûvek és mûtárgyaik,
ai) árvízvédelmi szükségtározók, tározók, záportározók és mûtárgyaik.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Víz ép.-,,A” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építõmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) építõmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
2.2. ,,B” kategória:
a) Tevékenységi kör: az „A” kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal:
aa) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elõ, vagy
rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
ab) vízi létesítmények építés jellegû felújítása, javítása, karbantartása.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Víz ép.-,,B” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek
1 éves szakmai gyakorlat
cb) vízügyi, vízközmûépítõ, mélyépítõ technikusi végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
3. Távközlési építmények építési-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül
3.1. ,,TE” kategória:
a) Tevékenységi köre: a távközléshez szükséges olyan sajátos építmények építési-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggõ – burkoló, tartó, védõ, jelzõ stb. – mûtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti
jelzõket, védõmûtárgyakat.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-,,TE” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építõmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
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cb) építészmérnöki, illetve építõmérnöki, üzemmérnöki, magasépítõ- és
mélyépítõ-ipari felsõfokú technikusi, építõipari technikusi, szakközépiskolai végzettség
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5 éves szakmai gyakorlat

3.2. ,,TV” kategória:
a) Tevékenységi köre: a távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos-szerelési munkáinak felelõs mûszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggõ – burkoló, tartó, védõ, jelzõ stb. – mûtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti
jelzõket, védõmûtárgyakat.
b) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-,,TV” – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
c) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ca) okleveles villamosmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
cb) villamos mérnöki vagy üzemmérnöki, felsõfokú villamosipari technikusi, villamosipari technikusi végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
4. Szilárdásvány-bányászati, kõolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési
munkáinak felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Bányászati ép. szer. – a területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
bb) bánya- és geotechnikai mérnöki, üzemmérnöki, gáz- és olajipari
mérnöki, üzemmérnöki, gépészmérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú
gépipari technikusi végzettség
5 éves szakmai gyakorlat
5. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltõ telepek és tartozékaik építési-szerelési
munkának felelõs mûszaki vezetése korlátozás nélkül
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Szénhidr. száll. ép. szer. – területi kamara kódja – regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki végzettség
3 éves szakmai gyakorlat
bb) gáz- és olajipari mérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség, KPE mûanyag csõvezeték építése esetén szakirányú kiegészítõ vizsga
5 éves szakmai gyakorlat
6. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Energ.-Ve.-Szén ép. szer. + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles gépészmérnöki, okleveles vegyészmérnöki végzettség és
3 éves szakmai gyakorlat
bb) gépészmérnöki, üzemmérnöki, vegyészmérnöki, üzemmérnöki, felsõfokú gépész-, illetve vegyésztechnikusi végzettség és
5 éves szakmai gyakorlat
7. Távhõvezetékek és berendezések építése
„A” kategória: föld feletti és föld alatti távhõvezeték, azok tartozékai és védõberendezéseinek építése.
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Távhõ – A + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles gépészmérnöki végzettség és
3 éves szakmai gyakorlat
bb) gépészmérnöki, üzemmérnöki végzettség és
5 éves szakmai gyakorlat
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„B” kategória: föld feletti távhõvezeték, azok tartozékai és védõberendezéseinek építése.
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Távhõ – B + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) gépész felsõfokú technikusi végzettség és
5 éves szakmai gyakorlat
8. Villamosság
„A” kategória: erõsáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültségû hálózatoknál)
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Villamosság – A + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) okleveles villamosmérnöki végzettség és
3 éves szakmai gyakorlat
bb) villamos üzemmérnöki, felsõfokú technikusi végzettség és
5 éves szakmai gyakorlat
„B” kategória: erõsáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (kisfeszültségû hálózatoknál)
a) Jelölése a névjegyzékben:
FMV-Villamosság – B + a területi kamara kódja + regisztrációs szám/érvényesség éve
b) Névjegyzékbe vételi követelmény:
ba) az „A” kategóriában megjelölt végzettségek és
1 éves szakmai gyakorlat
bb) villamosipari technikusi végzettség és
5 éves szakmai gyakorlat
bc) villanyszerelõ mesteri képesítés
–

2. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Az építési mûszaki ellenõri névjegyzéki jel
I. ME – (szakterület jele) – területi kamara kódja – regisztrációs szám/év (érvényesség éve)
Szakterület jelölése:
É-I. = magasépítés,
M-I. = mélyépítés és mélyépítési mûtárgy
G-I. = építmény- és épületgépészet
V-I. = építmény- és épületvillamosság
É-II. = magasépítés,
M-II. = mélyépítés és mélyépítési mûtárgy
G-II. = építmény- és épületgépészet
V-II. = építmény- és épületvillamosság
II. SME – (szakterület jele) – területi kamara kódja – regisztrációs szám/év (érvényesség éve)
SME = sajátos építmények mûszaki ellenõre
Közl. ép-I. = közlekedési építmények építése
Közl. vv-I. = vasút-villamossági építmények építése
Víz. ép-I. = vízgazdálkodási építmények építése
Közl. ép-II. = közlekedési építmények építése
Közl. vv-II. = vasút-villamossági építmények építése
Víz. ép-II. = vízgazdálkodási építmények építése
TE
= távközlési építmények építése
TV
= távközlési építmények villamos szerelése
Bányászati ép. szer. = szilárdásvány-bányászati, kõolajés földgázbányászati építmények építése
Szénhidr. száll. ép. szer. = szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek,
propán-bután töltõ telepek és tartozékainak építése
Energ.-Ve.-Szh. = Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések
sajátos mûszaki építményei építése
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Távhõ-I.

= Távhõ termelésre és szállításra szolgáló sajátos mûszaki
építmények építése
Távhõ-II. = Távhõ termelésre és szállításra szolgáló sajátos mûszaki
építmények építése
Villamos-I. = Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos
mûszaki építmények építése
Villamos-II. = Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló
sajátos mûszaki építmények építése

3. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
A jogosultsági vizsga eljárási rendje
I. A jogosultsági vizsga szervezése
1. A jogosultsági vizsgára
a) februári–márciusi vizsgaidõszak esetén december hónap 15. napjáig,
b) májusi–júniusi vizsgaidõszak esetén február hónap 15. napjáig,
c) októberi vizsgaidõszak esetén augusztus hónap 15. napjáig
a területi kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezési lapot a területi kamara juttatja el az országos kamarához.
2. A jogosultsági vizsga minimum 10 fõ jelentkezése esetén szervezhetõ meg.
3. A vizsgabizottság döntéseit értekezleteken hozza. A vizsgabizottság értekezletet tart az írásbeli vizsgát követõen,
szóbeli vizsga megkezdése elõtt és annak befejezése után. Az értekezlet akkor határozatképes, ha a teljes vizsgabizottság
jelen van. A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. A vizsgabizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén a vizsgabizottság elnökének szavazata dönt. A vizsgabizottság elnökét és
tagjait tiszteletdíj illeti meg, melynek összege nem lehet magasabb a mindenkori vizsga díjánál.
4. A jogosultsági vizsgát az írásbeli vizsgarésszel kell kezdeni. Az írásbeli vizsga megkezdése elõtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni az írásbeli vizsga szabályairól, az esetleg alkalmazható
segédeszközökrõl, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeirõl. Ezek megtörténte után a vizsgabizottság szakmai elnöke, illetve megbízottja felbontja az írásbeli vizsgarész feladatlapjait tartalmazó borítékot, és
kiosztja azokat. A feladatok megoldásához – hacsak az írásbeli tétel másképpen nem rendelkezik – segédeszköz nem
használható.
5. A szóbeli vizsgarész megkezdése elõtti értekezleten a vizsgabizottság értékeli a vizsgázónak az írásbeli vizsgarészen nyújtott teljesítményét, határoz a szabálytalan vizsgázással kapcsolatos bejelentésekrõl, megállapítja a szóbeli vizsgarész idõbeosztását, a vizsgázók és a témakörök sorrendjét, valamint a jogosultsági vizsga eredménye kihirdetésének
idõpontját.
6. A szóbeli vizsgarész befejezését követõ értekezleten a vizsgabizottság az egyes vizsgarészek eredményei alapján
értékeli a vizsgázó egyes témakörökbõl nyújtott teljesítményét, továbbá összegezi a vizsgarészek tapasztalatait.
7. A vizsgabizottság döntéseirõl az elnök tájékoztatja a vizsgázókat.
8. Minden vizsgabizottsági értekezletrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvnek a következõket kell tartalmaznia:
a) az értekezlet helyét és idejét, a jelen lévõ vizsgabizottsági tagok nevét;
b) annak a vizsgázónak a nevét, aki
ba) egy vagy több, esetleg valamennyi témakörbõl, vizsgarészbõl nem megfelelt minõsítést kapott és ezért pótvizsgát kell tennie, megjelölve a témaköröket, illetõleg a vizsgarészeket,
bb) a jogosultsági vizsgát betegség vagy más elfogadható indok miatt nem tudta befejezni, megjelölve azokat
a témaköröket, illetõleg vizsgarészeket, amelyekbõl pótvizsgát kell tennie;
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c) a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak rövid, indokolt esetben részletes leírását, a határozatokat, vita esetén a
szavazás eredményét, az esetleges különvélemények feltüntetésével;
d) az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését, az óvással kapcsolatos vizsgabizottsági
megállapításokat;
e) az elnöknek a jogosultsági vizsga tapasztalataival kapcsolatos értékelését.
9. A vizsgabizottsági értekezletrõl készített jegyzõkönyvet a vizsgabizottság elnöke, tagjai írják alá a vizsga utolsó
napját követõ nyolc napon belül.
10. A szóbeli vizsgarész befejezését követõ értekezleten készült jegyzõkönyvhöz kell csatolni a többi értekezlet jegyzõkönyvét, az értékelõlapot és a jogosultsági vizsgával kapcsolatos egyéb okiratokat.
11. A vizsgabizottság tagjai felelõsek a jogosultsági vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.
12. A jogosultsági vizsga szervezõjének képviselõje a szabálytalanságról jegyzõkönyvet köteles felvenni. Ennek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetõvé teszi a szabálytalanság elkövetésének megvizsgálását,
az érintett vizsgázó és felügyelõ személy nyilatkozatát az eseménnyel kapcsolatban, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról, és a bebizonyított szabálytalanság következményérõl.
13. A szabálytalanságról felvett jegyzõkönyvet a jogosultsági vizsgát szervezõ képviselõje eljuttatja a vizsgabizottság elnökéhez. A szabálytalanságról és következményeirõl a vizsgabizottság dönt.
14. Ha a vizsgázó a jogosultsági vizsgát megkezdte, de azt betegség vagy más elfogadható ok miatt befejezni nem
tudta, azokból a vizsgarészekbõl, illetõleg témakörökbõl, amelyekbõl még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
15. Ha a vizsgázó a jogosultsági vizsgán vagy a pótlóvizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt alapos
indok nélkül megszakította, továbbá bármely vizsgarészen, bármely témakörbõl nem megfelelt teljesítményt nyújtott,
valamint akit a vizsgabizottság szabálytalanság miatt a vizsga folytatásától eltiltott, javítóvizsgát tehet.
16. Pótlóvizsga a vizsgaszervezõ intézmény által szervezett soron következõ, legközelebbi jogosultsági vizsgán
tehetõ.
17. Javítóvizsga a sikertelen jogosultsági vizsgát követõ egy éven belül tehetõ. A javítóvizsga egyszer ismételhetõ.
A másodszori javítóvizsga sikertelensége esetén teljes vizsgát kell tenni, leghamarabb a sikertelen javítóvizsgát követõ
egy év eltelte után.
II. A jogosultsági vizsga részei
1. Az írásbeli vizsga idõtartama: 180 perc, amelybe az elõkészületek és a tételek kihirdetése nem számít bele.
2. A szóbeli vizsgán témakörönként és feleletenként legalább 20 percet a felkészülésre és legalább 5 percet a feleletre
kell a vizsgázó részére biztosítani.
A vizsgázó valamennyi témakörbõl 1-1 tételt húz.
3. A vizsgaszervezõ által összeállított szóbeli tételsort a miniszter hagyja jóvá, s a vizsgaszervezõ a szóbeli vizsga
elõtt 20 nappal a vizsgázók rendelkezésére bocsátja.
4. Az írásbeli tételeket a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával kell kezelni. Ha a szabályokat megszegik,
akkor új vizsgaidõpontot kell kijelölni, amelyre új tételeket kell kiadni.
5. A jogosultsági vizsga követelményeit az teljesítette, aki mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészen eredményesen megfelelt.
6. A jogosultsági vizsga minõsítését „nem felelt meg”, „megfelelt”, illetve „kiválóan megfelelt” szövegû bejegyzéssel kell rögzíteni mind a Törzslapon, mind a Bizonyítványban.
7. A jogosultsági vizsga letételét a szakterületenkénti bontásnak megfelelõen kiállított Bizonyítvány tanúsítja.
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III. A jogosultsági vizsga iratai
1. A vizsgázókról a jogosultsági vizsga megkezdése elõtt 2 példányban, a jogosultsági vizsga eljárási rendjének
1. függeléke szerinti Törzslapot kell kiállítani.
2. A Törzslap megfelelõ helyén kell a vizsgázó vizsgán nyújtott eredményeit, valamint a vizsgabizottság határozatát
rögzíteni. A vizsga irataira a vizsgabizottság döntéseit záradék formájában kell rávezetni. A záradékot a jogosultsági
vizsga eljárási rendjének 3. függeléke tartalmazza.
3. A Törzslapot a vizsgázók számának megfelelõ mennyiségben, a vizsga megkezdése elõtt össze kell fûzni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Az összefûzött Törzslapokat mint füzeteket, 1-tõl kezdõdõ, folyamatos sorszámozással,
külön erre a célra felfektetett kimutatásban kell rögzíteni.
4. A vizsgázó teljesítményét a jogosultsági vizsgát szervezõ intézmény által biztosított értékelõ lapra kell rávezetni.
Az értékelõ lapot a vizsgabizottság elnöke, tagjai írják alá. Az értékelõ lapot a jogosultsági vizsga jegyzõkönyvéhez kell
csatolni.
5. Ha a vizsgázó a jogosultsági vizsga követelményeinek megfelelõen eredményes vizsgát tett, akkor a jogosultsági
vizsga eljárási rendjének 2. függeléke szerinti Bizonyítványt kap.
a) A Bizonyítványt a Törzslap alapján a vizsgabizottság állítja ki. A vizsgaszervezõ bélyegzõjének lenyomatával
ellátott Bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és a szakmai elnöke írja alá.
b) Az elveszett vagy megsemmisült Bizonyítványról – kérelemre – a Törzslap alapján a jogosultsági vizsgát szervezõ, illetve jogutód nélküli megszûnése esetén a névjegyzéket vezetõ hatóság Bizonyítvány-másodlatot állít ki.
c) A Törzslap egy példányát a jogosultsági vizsgát szervezõ irattárában, a Törzslap és a Bizonyítvány egy-egy másolati példányát a területi kamara irattárában kell elhelyezni.
6. Iratkezelés.
a) A Törzslap nem selejtezhetõ.
b) A jogosultsági vizsga iratainak õrzési ideje:
– jegyzõkönyvek és értékelõ lap 10 év;
– írásbeli feladatlap 1 év.

1. függelék a jogosultsági vizsga eljárási rendjéhez

......................................................................................
(a jogosultsági vizsgát szervezõ bélyegzõje)

TÖRZSLAP
A Törzslapon 1-tõl ............ számig beírt hallgatók a jogosultsági vizsgát szervezõ országos kamara mellett mûködõ
vizsgabizottság elõtt tettek jogosultsági vizsgát.
……………………, ……………… év …………………… hó ………… nap.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Ez a Törzslap a jogosultsági vizsgán részt vett …………………………………………… vizsgázó adatait tartalmazza.
Összeolvasták: ...................................................................................................................................................................
(Az aláírásokat olvasható, nyomtatott betûkkel, a megfelelõ vonalak alatt ismételni kell.)
Törzslapszám: ………… / ………… / …………
A vizsgázó neve: ...............................................................................................................................................................
A Törzslap száma: .............................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................................
A vizsgázó vizsgarészeken elért eredményei: ...................................................................................................................
Általános követelmények:
– írásbeli vizsgarész:
.........................................................................................................................................................................................
– szóbeli vizsgarész:
.........................................................................................................................................................................................
Különös követelmények:
– írásbeli vizsgarész:
.........................................................................................................................................................................................
– szóbeli vizsgarész:
.........................................................................................................................................................................................
A vizsgázó jogosultsági vizsgán elért eredménye: ...........................................................................................................
A vizsgabizottság döntése(i): ............................................................................................................................................

2. függelék a jogosultsági vizsga eljárási rendjéhez
Sorozatjel/sorszám: …………/…………

BIZONYÍTVÁNY
…………………………………………………………………………………………………………………… részére,
aki ……………………… év ……………………………………………… hó …………………… napján született
(anyja neve: …………………………………………………).
Az építési mûszaki ellenõri …………………………………………………………… szakterületi jogosultsági vizsgát
a ………………………………………… (jogosultsági vizsgát szervezõ) mellett mûködõ vizsgabizottság elõtt tett:
…………………………………… eredménnyel.
Ez a bizonyítvány a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése értelmében építési mûszaki ellenõri
névjegyzékbe való felvételre jogosít.
…………………………, ………… év ……………………… hó ………… nap.

………………………………………
a vizsgabizottság elnöke

………………………………………
a vizsgabizottság szakmai elnöke

P. H.
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BIZONYÍTVÁNY
…………………………………………………………………………………………………………………… részére,
aki ………………………… év …………………………………………… hó …………………… napján született
(anyja neve: …………………………………………………).
Az felelõs mûszaki vezetõi …………………………………………………………… szakterületi jogosultsági vizsgát
a …………………………………………… (jogosultsági vizsgát szervezõ) mellett mûködõ vizsgabizottság elõtt tett:
…………………………………… eredménnyel.
Ez a bizonyítvány a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése értelmében a felelõs mûszaki vezetõi
névjegyzékbe való felvételre jogosít.
…………………………, ………… év ……………………… hó ………… nap.

………………………………………
a vizsgabizottság elnöke

………………………………………
a vizsgabizottság szakmai elnöke

P. H.

3. függelék a jogosultsági vizsga eljárási rendjéhez

ZÁRADÉKOK
1. ,,A jogosultsági vizsgát …………… év ………………………………… hónap ……… napján megkezdte.”
2. ,,A jogosultsági vizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgabizottság ……………………………… vizsgarésztõl eltiltotta. Javítóvizsgát tehet.”
3. ,,A jogosultsági vizsgát elfogadható okból megszakította. Pótlóvizsgát tehet.”
4. ,,A jogosultsági vizsgát elfogadható ok nélkül megszakította. Javítóvizsgát tehet.”
5. ,,A …………………………………… vizsgarészen …………………………………… témakörbõl nem felelt
meg minõsítést kapott. Javítóvizsgát tehet.”
6. ,,A jogosultsági vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, és ……………………………… mûszaki ellenõri
jogosultsági vizsgát igazoló bizonyítványt kapott.”
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A Kormány
245/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
az építésügyi bírság megállapításának
részletes szabályairól
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet rendelkezéseit – a sajátos építményfajtákra
vonatkozó külön szabályozás hiányában – az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

Az építésügyi bírság kiszabásának esetei
2. §
Az építésügyi hatóság építésrendészeti eljárás keretében az Étv. 45. §-a (2) bekezdésében meghatározott szabálytalan építési tevékenység esetében építésügyi bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja az építtetõt.

A bírság mértéke és számítása
3. §
(1) Az építésügyi bírság alapját képzõ szabálytalan építési tevékenységgel létrehozott vagy megsemmisült építmény, építményrész számított értékét
a) térfogatából, felületébõl, hosszából vagy darabszámából,
b) az 1. melléklet 1–9. pontjaiban felsorolt építmények
alapterületébõl,
a 2. mellékletben meghatározott csökkentõ tényezõk alkalmazásával, a 3. mellékletben leírt számítási módszer szerint kell kiszámítani.
(2) A bírság összege az (1) bekezdés szerint számított
értéknek
a) engedély nélküli építés esetén 50%-a,
b) engedélytõl eltérõ építés esetén 40%-a,
c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%-a,
d) engedélyhez nem kötött, de szabálytanul végzett
építés esetén 20%-a,
e) bejelentés nélkül végzett építés és bontás esetén
20%-a,
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f) helyi védelem alatt álló épületen végzett építés és
bontás esetén 70%-a, ha a szabálytalanság a védettség
elrendelésének alapjául szolgáló építmény(rész)t érinti,
g) világörökség területén és mûemléki védelem alatt
álló ingatlanon meglévõ, nem védett épületen történõ építés és bontás esetén 80%-a.
(3) A kiszabható bírság összege a (2) bekezdésben meghatározott érték 30%-a a meghatározott idõre szóló, visszavonásig érvényes fennmaradási engedély megadásakor.
(4) Ha a meghatározott idõ lejárta, illetõleg az engedély
visszavonása elõtt megváltozott tényállás alapján az építésügyi hatóság – építtetõ kérelmére – utóbb végleges
fennmaradási engedélyt ad, a fennmaradó 70% bírságot is
ki kell szabni.
(5) Ha az építmény, építményrész kivitelezését az építési engedélyt, illetõleg a bontási engedélyt megadó határozat kézhezvételét követõen, de annak jogerõre emelkedése
elõtt kezdték meg, és a szabálytalanul elkészült vagy megsemmisült építményrészre az építésügyi hatóság változatlan mûszaki tartalommal a fennmaradási és továbbépítési
engedélyt megadta, illetõleg a bontást tudomásul vette, az
(1) bekezdésben meghatározott bírság mértékét 50%-kal
mérsékelni kell.
(6) A kiszabható bírság összege nem lehet kevesebb,
mint 10 000 forint azzal, hogy a bírság összegét – a kerekítés szabályai szerint – száz forintra való kerekítéssel kell
megállapítani.
(7) A külön jogszabály szerint az építésügyi hatósági
engedélyezés körébe vont építési tevékenységgel összefüggõ több szabálytalanság (bontással járó átalakítás,
bõvítés, felújítás) esetén a magasabb bírsággal járó jogsértõ cselekmény után kell a bírságot kiszabni.
(8) Az engedély nélkül végzett építmény bontása és ezt
követõen új építmény engedély nélküli létesítése esetén a
bírságot bontásra és létesítésre külön ki kell szabni.

A bírság kiszabásának eljárási szabályai
4. §
(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt
megadó, illetõleg a lebontást tudomásul vevõ határozatában állapítja meg a bírságot.
(2) Az építésügyi hatóság bírságot megállapító határozata – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
72. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõen – tartalmazza
a) a rendelkezõ részben
aa) az építés helye szerinti ingatlan címét (település
neve, utca, házszám, helyrajzi szám),
ab) a bírság kiszabásának alapját képezõ fennmaradási,
illetve a bontást tudomásul vevõ rendelkezést,
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ac) a kiszabott bírság pontos összegét szám és szöveges
meghatározással,
ad) a megfizetés pontos határidejét a befizetési határidõ számítása kezdetének megjelölésével,
ae) a bírság megfizetésének módját, a bírságot kezelõ
célelõirányzat pontos megnevezésével és számlaszámával,
af) a megfizetés megtörténtének igazolására vonatkozó
figyelmeztetést,
ag) a fellebbezés tekintetében a bírságra vonatkozó
eltérõ ügyfélkörre vonatkozó megállapítást,
ah) a bírság megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó szankciókra való figyelmeztetést (az APEH
általi, köztartozások módjára történõ behajtás, késedelmi
kamat felszámítása),
ai) a befizetési határidõ módosításának lehetõségére
vonatkozó tájékoztatást,
aj) a szabálytalanság megszüntetése esetén elengedhetõ bírságról szóló tájékoztatást;
b) az indokolásban
ba) a szabálytalan építési tevékenység elõzményének,
az építmény rendeltetésének, mûszaki tartalmának és
készültségi fokának pontos leírását,
bb) a bírság összegének tételes kiszámítását az
1–3. mellékletekben foglaltak szerint, feltüntetve a szabálytalan építmény méretének számítását, a rendeltetésének megfelelõ egységárat, a készültségi fokot és a bírság
százalékát.

5. §
(1) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 60 nap.
(2) A határidõ kezdõ napja a bírságot kiszabó határozat
jogerõssé és végrehajthatóvá válásának napja.
(3) A bírság megfizetésére az eljáró építésügyi hatóság
a befizetési határidõ lejárta elõtt, kérelemre végzéssel, legfeljebb egy alkalommal 60 nap határidõ-hosszabbítást
engedélyezhet.
(4) A befizetési határidõ lejárta után benyújtott kérelemre határidõ-hosszabbítás nem engedélyezhetõ.

6. §
(1) A sajátos építményfajtákra kiszabott bírság kivételével, a bírságot az azt megállapító jogerõs és végrehajtható
határozatban elõírt határidõn belül az építésügyi célelõirányzat a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára
kell befizetni az építésügyi hatóság által rendelkezésre
bocsátott csekken vagy banki átutalással.
(2) A sajátos építményfajtákra kiszabott bírságot az
építményfajta szerint illetékes miniszter által meghatározott elõirányzat számlájára kell befizetni.
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(3) A befizetési csekken vagy banki átutalás során fel
kell tüntetni
a) a határozat számát,
b) a bírság megnevezését,
c) a kötelezett nevét (megnevezését).
(4) A befizetés megtörténtét a befizetést követõ 3 munkanapon belül az építtetõ köteles a bírságot megállapító
elsõfokú építésügyi hatóság részére igazolni.

A bírság nyilvántartása
7. §
(1) A bírság kiszabásáról szóló jogerõs és végrehajtható
határozat, valamint a befizetési határidõ-hosszabbításról
szóló jogerõs záradékkal ellátott végzés adatait a 4. melléklet szerinti adatlapra az építésügyi hatóság felvezeti.
(2) A bírság kiszabásáról szóló jogerõs és végrehajtható
határozat, valamint a befizetési határidõ hosszabbításáról
szóló végzés jogerõs záradékkal ellátott 1-1 példányát az
építésügyi hatóság 8 napon belül köteles megküldeni
a) a kötelezettnek a fizetési határidõ pontos megjelölésével,
b) ha nem azonos a kötelezettel, az érintett ingatlan
tulajdonosának,
c) az építésügyi célelõirányzat felügyeletét ellátó
szervnek (a továbbiakban: felügyeleti szerv) e rendelet
4. melléklete szerinti adatlappal együtt.
(3) Az építésügyi hatóság a jogerõs és végrehajtható
határozatban elõírt befizetési határidõ lejártától számított
8 munkanapon belül köteles – a kiszabott bírság építésügyi
célelõirányzat számára történõ behajtás érdekében – a végrehajtást végzésben elrendelni az illetékes állami adóhatóság (a továbbiakban: APEH) felé, és errõl a végzés 1 példányának megküldésével a felügyeleti szervet tájékoztatni.
(4) Ha a kötelezett a 6. § (4) bekezdésben meghatározott
határidõn túl a bírság befizetését hitelt érdemlõen igazolja
(postai csekk, banki átutalási bizonylat bemutatása), az
építésügyi hatóság 3 napon belül végzéssel intézkedik az
APEH felé a végrehajtás megszüntetésérõl.
(5) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatban kiszabott bírság esetében az (1) és a (3)–(4) bekezdésekben foglaltakat a külön jogszabály szerint kell
végrehajtani.

8. §
A felügyeleti szerv a 7. § (2) bekezdésének c) pontja
szerinti adatszolgáltatásra 2008. január 1-jétõl elektronikus formában is lehetõséget biztosít.
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Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát veszti a 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet és az azt módosító
107/1999. (XII. 28.) FVM rendelet, valamint a 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 17. §-ának (1)–(2) bekezdései.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Építmény számított értéke
A szabálytalan építmény rendeltetése

1.

2.

3.

1.1. Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó
családi-, üdülõ-, hétvégi ház
1.2. Többlakásos, társasházi, telepszerû közösségi lakóépület,
szálláshely szolgáltató épület, épületrész (szociális-, nyugdíjas-,
szeretetotthon, diák-, munkás-, hajléktalanszálló kollégium,
árvaház, szálloda, hotel, motel, panzió, fogadó stb.)
1.3. Egyéb pihenõ-nyaraló épület, épületrész (ifjúsági szálló,
turistaház, menedékház, kemping stb.)
2.1. Kis- és nagykereskedelmi építmény, építményrész (bevásárlóközpont, üzletközpont, áruház, vásárcsarnok, fedett piac stb.)
Vendéglátó-szórakoztató építmény, építményrész (játékterem,
kaszinó, mulató, bár, diszkó, varieté, szex-shop stb.)
2.2. Egyéb kiskereskedelmi építmény, építményrész (önálló
üzlet, butik, sportfogadás, szervezõiroda, kölcsönzõ stb.)
Egyéb szolgáltatási egység (fogyasztási-cikk javítás, szolgáltató
felvevõhelyek, ruhatisztító, személyi szolgáltató, fodrász, kozmetika, szolárium stb.)
Egyéb vendéglátó építmény, építményrész (étterem, ételbár,
büfé, kisvendéglõ, kávézó, borozó, sörözõ, cukrászda stb.)
3.1. Közösségi szórakoztató építmény, építményrész (színház,
operaház, filmszínház, koncert- és hangversenyterem, cirkusz,
stúdióház, táncház stb.)
Sportépítmény, építményrész (stadion, sportcsarnok, fedett sportpálya, -uszoda, sporttelep, fedett lovarda, strandfürdõ stb.)
3.2. Mûvelõdési építmény, építményrész (mûvelõdési ház, faluház, könyvtár, múzeum, mûvészeti galéria, kiállítóterem, levéltár
stb.)
Alsó- és középfokú nevelési és oktatási épület (bölcsõde, óvoda,
csecsemõotthon, általános iskola, középiskola, szakközépiskola,
szakmunkásképzõ, nevelõotthon stb.)
Felsõoktatási épület (egyetem, fõiskola, továbbképzõ központ,
speciális nyelviskolák stb.)
3.3. Egyéb szabadidõ és sport építmény, építményrész (tornaterem, edzõterem, csónakház, sportpályákat kiszolgáló építmény,
öltözõ, zuhanyozó, iroda stb.)

Mértékegység

Egységár

2

E Ft/m

140

E Ft/m2

160

E Ft/m2

120

E Ft/m2

190

E Ft/m2

140

E Ft/m2

190

E Ft/m2

130

E Ft/m2

120
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4.

Egészségügyi és szociális építmény, építményrész (klinika, kórház, szanatórium, gyógyfürdõ, szülõotthon, rehabilitációs központ, rendelõintézet, orvosi rendelõ, mentõállomás, állatkórház,
egészségügyi laboratórium, nem fekvõbeteg-ellátó gyógykezelõ
egység stb.)
5. 5.1. Egyházi épület, épületrész (templom, kápolna, parókia,
plébánia, rendház, kolostor, ravatalozó)
Igazgatási épület, épületrész (önkormányzati és kormányhivatal,
iroda, bíróság, parlament, egyéb közigazgatási épület, rendõrkapitányság, büntetés-végrehajtó, javítóintézet, laktanya, tûzoltóság, lõtér, kiképzõ központ, határátkelõ stb.)
5.2. Egyéb közhasználatú épület, épületrész (bank, postahivatal,
konferenciaközpont, irodaház stb.)
6. 6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, mûhelycsarnok, szerelõüzem, üzemi konyha, nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.)
6.2. Egyéb ipari építmény, építményrész (jármûjavító, kazánház,
hõközpont, mérlegház, mosoda, vágóhíd, sörfõzde, raktár stb.)
7. 7.1. Nagyforgalmú közlekedési építmény, építményrész (pályaudvar, terminálok, állomásépület, repülõtér, metróállomás, váróterem stb.)
7.2. Egyéb közlekedéssel kapcsolatos építmény, építményrész
(parkolóház, buszgarázs, remíz, gépjármûmosó, töltõállomás stb.)
8. Mezõgazdasági építmény, építményrész (istálló, ól, állatmenhely
stb.), terménytároló, szárító, magtár, malom, hûtõház, palackozó,
gyümölcsfeldolgozó, kertészeti melegház, üvegház, fóliasátor
stb.)
9. Egyéb, a fentiekbe nem sorolt építmény, építményrész (gépkocsitároló, fedett gépjármûbeálló, kerékpártároló, felvonulási épület,
állatház, növényház, nyilvános WC-mosdó, polgári lõtér, kiállítási területen pavilon és elsõsegélynyújtó épület, kripta, krematórium, egyéb háztartási tároló stb.)
10. 10.1. Terepszint alatti építmény, építményrész (terepszint alatti
garázs, mélygarázs, aluljáró, óvóhely, borpince stb.)
10.2. Térfogatban mérhetõ egyéb építmények (kerti úszó- és fürdõmedence, siló, ömlesztett anyag- és folyadéktároló, trágyatároló, komposztáló, egyéb tartály, zárt szennyvíztároló stb.)
11. 11.1. Felületben mérhetõ építmények, építményrészek (sportpálya, lelátó, idényjellegû sportpálya lefedés, szabadtéri színpad,
vendéglátó-terasz, játszótér, park stb.)
11.2. Beépítetlen tetõtér, kerítés, támfal, terasz, erkély, lépcsõ,
építmény tartószerkezete* (födém, felmenõ szerkezeti fal, tetõszerkezet), mozgólépcsõ, mozgójárda, kerti szabad lépcsõ, lejtõ,
térburkolat, áteresz, bejáró, átjáróhíd, telken belüli út stb.
11.3. Nyílászáró, elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet, lábakon álló
kerti tetõ, reklámtábla, cím- és cégtábla, reklámcélú építmény,
fedett vendéglátó elõkert, kirakatszekrény, kerti lugas, állatkifutó, állványzat stb.
12. Hosszban mérhetõ építmény, építményrész (szerelt és falazott
kémény, építményen vagy különállóan elhelyezett torony, antenna, antenna-, zászlótartó oszlop, építmény tartószerkezete*
(oszlop, áthidaló, koszorú), közmûalagút, közmûcsatorna és
mûtárgyai stb.
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Mértékegység

Egységár

2

E Ft/m

190

E Ft/m2

130

E Ft/m2

190

E Ft/m2

190

E Ft/m2

100

E Ft/m2

190

E Ft/m2

130

E Ft/m2

100

E Ft/m2

100

E Ft/m3

20

E Ft/m3

20

E Ft/m2

50

E Ft/m2

40

E Ft/m2

20

E Ft/fm

90
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13. 13.1. Darabban meghatározható építmény (szobor, emlékmû,
sírbolt, urnasírbolt, felvonó, liftgépház stb.)
13.2. Klíma kültéri egysége, homlokzati égéstermék-kivezetés,
villámhárító berendezés, napkollektor, riasztóberendezés, hírközlési építményhez csatlakozó mûtárgy, antennatartó szerkezet,
geodéziai építmény, áru- és pénzjegy automata, parkoló automata, magasles stb.
13.3. Urnafülke, háztartási hulladéktároló, kerti építmény, kerti
tûzrakóhely, kemence, füstölõ, jégverem, zöldségverem,
vadetetõ, lobogótartó oszlop
14. Terepátalakítás
15. 15.1. A honvédelmi és katonai építmények beépített berendezései
(tûzjelzõ, õrzés-védelmi, üzemi technológiai stb.)
15.2. A honvédelmi és katonai célú építményekhez kapcsolódó
nyomvonal jellegû építmények:
Út, repülõtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat,
vasúti építmények
Közmû, híradástechnikai vezeték
15.3. A nyomvonal jellegû építmények részeként megvalósuló
mûtárgyak
hosszban mérhetõ mûtárgy (áteresz, alagút stb.)
egyedi mûtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti üzemanyag lefejtõ stb.)
híd
és egyéb tartozékok
15.4. A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötõk stb.)
15.5. Üzemanyagtöltõ állomás
15.6. Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltõ,
speciális katonai célú, szociális, gépészeti stb.)
15.7. Katonai lõtér (a lõtéri épületek nélkül)
15.8. Katonai kiképzés technikai eszközök:
gyakorló- és akadálypályák elemei
Trenazsõr, szimulátor
16. 16.1. Környezetvédelmi építmények – szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvízkezelõ, egyedi szennyvíz-elhelyezési
kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi
zárt szennyvíztároló
16.2. Környezetvédelmi építmények – hulladék
hulladéklerakó, szemétégetõ mû, hulladékégetõ mû (égetõmû),
hulladék együttégetõ mû (együttégetõ mû)
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Mértékegység

Egységár

E Ft/db

380

E Ft/db

280

E Ft/db

100

E Ft/m3
E Ft/db

13
500

E Ft/m2
E Ft/m
E Ft/m

15
40
10

E Ft/m

25

E Ft/db
E Ft/m2
E Ft/db
E Ft/db
E Ft/db
E Ft/db

1000
200
10
1000
5000
750

E Ft/m2

5

E Ft/db
E Ft/db
E Ft/m3

350
750
20

E Ft/m2

100

Megjegyzés:
* Csak a meglévõ építmény átalakítása, felújítása, korszerûsítése esetén alkalmazható.
Vegyes funkciójú építmény a fõrendeltetésének megfelelõ kategóriába tartozik.
Lakóépület, amely hasznos alapterületének legalább 50%-a lakás rendeltetésû.
A nem lakóépületbe sorolható vegyes rendeltetésû épület besorolását az elsõdleges (fõ)rendeltetés (ennek hiányában a legnagyobb alapterületû rendeltetés) határozza meg. Ha közel azonos alapterületû (alapterületi arányú)
rendeltetési egységek vannak az építményben, a legnagyobb egységárhoz tartozó besorolást kell figyelembe
venni.
Önálló rendeltetési egységhez tartozó szabálytalan építési tevékenység esetén az annak rendeltetésére vonatkozó
építményértékkel kell számolni.
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2. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Szorzószámok az építmény (építményrész) készültségi állapotától függõen
Megkezdett munkanem (készültség)

Egyszintes építmény esetében

Alapozási földmunka és alapozás
Felmenõ teherhordó szerkezeti fal, függõleges tartószerkezet
Födémépítés
Tetõszerkezet
Válaszfalak
Vakolás
Burkolás

0,1
0,2
0,4
0,6
0,7
0,9
1,0

I. Térfogatban és alapterületben mért építményérték kiszámításakor
1. A táblázatban megjelölt szorzókat attól függõen kell alkalmazni, hogy ténylegesen az építmény, építményrész
milyen készültségi fokon van. Amennyiben a meghatározott munkanem építését megkezdték, mindaddig az annak megfelelõ sorába tartozó szorzóval kell számolni, amíg a következõ megjelölt munkanem építését meg nem kezdik.
2. Az elõírt készültségi szorzó a 3.1. és a 3.2. pontok kivételével nem módosítható, ha valamely elõzõ szerkezet munkafázisa nem készült (pl. födém nélküli ipari csarnok, nyitott szín válaszfal, vakolás és burkolás nélkül).
3. Többszintes építmény esetén a készültségi fokot szintenként kell meghatározni. E tekintetben külön szintnek számít a pinceszint és a beépített tetõtér is.
3.1. A közbensõ szinteknél az alapozásra vonatkozó készültségi fokot ki kell vonni az adott szint ténylegesen
megállapított készültségi mérõszámából (pl. I. emelet feletti födém megkezdésekor annak készültségi foka:
0,4–0,1=0,3 lesz).
3.2. Az építmény legfelsõ építményszintjének (OTÉK 1. melléklet Fogalommeghatározások 24. pontja) készültségi fokát az egyszintes építménynek megfelelõen kell kiszámolni az alapozásra vonatkozó mérõszám levonásával (pl. magastetõ építésének megkezdésekor a legfelsõ építményszint készültségi foka: 0,6–0,1=0,5
lesz).
4. Meglévõ építmény bõvítése esetén is a fentiek szerinti számítási módot kell alkalmazni.
5. Meglévõ tetõtér beépítése, valamint meglévõ lapostetõs építmény utólagos tetõtérbeépítéssel történõ bõvítése
esetén a kivitelezés megkezdésekor 0,5-ös, a burkolás megkezdésekor 1,0-es készültséggel kell számolni.
6. A víz-, fürdõ- és egyéb tároló (ömlesztett és folyékony anyag, takarmány stb.) medence alapozásának megkezdésekor a készültségi fokot 0,5-ös, a medencetér építésének, illetve elhelyezésének megkezdésekor 1,0-es szorzóval kell
meghatározni.
7. Mindig 100%-os készültséget kell figyelembe venni:
7.1. Az engedély nélkül vagy engedélyezett tervektõl eltérõen végzett terepátalakítás esetén a ténylegesen elvégzett átalakítás mennyiségét számolva.
7.2. Az engedély nélkül ténylegesen elbontott építmény, építményrész bruttó légköbméterével, illetve alapterületével számolva.
II. Felületben mérhetõ építmények, építményrészek esetén
1. Az alapozással járó építmények (kerítés, támfal, terasz stb.) esetében külön kell meghatározni az alapozásra vonatkozó és a felületre vonatkozó készültséget:
1.1. az alapozás megkezdésekor a tervezett teljes látható felület 20%-a,
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1.2. a látható felület építésének megkezdésekor a ténylegesen elkészült felület 100%-a (a kerítés lábazata is felületben számítandó),
1.3. kerítés esetében, ha annak szerkezete oszlopos, az oszlopok elhelyezésének, illetve építésének megkezdésekor a készültséget a tervezett teljes kerítésfelület 50%-ában kell figyelembe venni.
2. Az alapozással nem járó építési munkáknál (nyílászáró, reklám, elõtetõ, védõtetõ stb.) a ténylegesen elhelyezett,
illetve megépített felület 100%-a.
3. Az utólagos – beépítetlen – magastetõ építés esetén a készültségi fok a tetõszerkezet építésének megkezdésekor
a tervezett tetõfelület 50%-a, a tetõ héjalásának megkezdésekor a tetõfelület 100%-a.
III. A hosszban mérhetõ és darabszám alapján számítandó építményértékek esetében a készültségi fokot 100%-ban
kell figyelembe venni.

3. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Az építésügyi bírság kiszámításának módja
1. Meg kell állapítani a szabálytalanul megépített, létrehozott építmény, építményrész, megmozgatott földmennyiség
fennmaradási, illetve fennmaradási és továbbépítési engedély szerinti bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatát, felületét, magasságát, darabszámát, illetõleg alapterületét a 3. § (6) bekezdés elõírásának megfelelõ kerekítéssel,
függetlenül annak tényleges készültségi fokától.
1.1. A térfogatban mért, alapozással készült építmények, építményrészek bruttó térfogatának számításakor az alapozás és az alapozással összefüggõ földmunka mennyiségét figyelmen kívül kell hagyni. A térfogatszámításhoz szükséges magassági méret az alapozás felsõ síkjától értendõ.
1.2. A térfogatban mért, többszintes építmények bruttó térfogatát az egyes szintek bruttó térfogatainak összege
adja, ahol egy szint magassági méretét az OTÉK 1. számú melléklete Fogalommeghatározások 69. pontja
alapján kell figyelembe venni.
1.3. Az 1. melléklet 1–9. pontokba sorolt építményérték meghatározásának alapját az egyes szintek alapterületének összege adja.
1.4. A szabálytalanul elbontott építmény, építményrész térfogatát, felületét mindig a ténylegesen megsemmisült
méretekbõl kell kiszámolni.
1.5. Az engedély nélkül végzett terepátalakítás esetében a ténylegesen megmozgatott föld mennyiségével kell
számolni.
1.6. Az engedélyezett tervtõl eltérõ terepátalakítás esetében a számítás alapjául szolgáló mennyiséget a következõ
módon kell kiszámolni:
1.6.1. ha az engedélyezettnél kisebb vagy nagyobb mennyiségû terepátalakítást végeztek, akkor a bírságszámítás alapja az engedélyezett és a ténylegesen elvégzett mennyiség különbsége,
1.6.2. ha ugyanazt a mennyiséget végezték, de más kialakítással mint az engedélyezett, a számítás alapja az
eltérõ részek térfogatának összege.
1.7. Ha a kivitelezés során a helyszínrajzi elhelyezéstõl – az engedélyezett alaprajzi és magassági méretek betartása mellett – 10 centimétert meghaladóan úgy tértek el, hogy az egyébként engedélyezhetõ lett volna, a bírságszámítás alapja az eredetileg engedélyezett befoglaló méreten kívül esõ vetület alapján számított épületrész
térfogata, alapterülete, felülete, illetve magassága.
1.8. Ha az építmény külsõ megjelenése, térfogata nem változott, de a szabálytalan építési tevékenységgel olyan
tartószerkezetet érintõ változást, rendeltetési egységek számának változását eredményezte, amely egyébként
csak építési engedély alapján lett volna megvalósítható, a bírságszámítás alapja ennek a tartószerkezetnek, illetve rendeltetési egységeket elválasztó épületszerkezetnek (fal vagy födém) a felülete.
2. Meg kell határozni a szabálytalan építési, bontási tevékenységgel érintett építmény, építményrész (fennmaradási,
bontási) engedély szerinti rendeltetését.
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3. Az 1. mellékletbõl ki kell választani a 2. pontban megállapított építménynek megfelelõ egységárat és ezzel be kell
szorozni az 1. pont szerint kiszámított méretet.
4. A kapott értéket be kell szorozni a 2. melléklet szerinti készültségi fok mértékével.
5. Az így kiszámított építmény, építményrész értékének a rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti százaléka adja az építésügyi bírság összegét a 3. § (6) bekezdés elõírása szerinti kerekítéssel.
6. Az építési engedélytõl eltérõen végzett építési tevékenység után bírságot nem kell megállapítani, ha az eltérés nem
nagyobb vagy kisebb az engedélyezett
6.1. helyszínrajzi elhelyezéstõl 10 centimétert meg nem haladóan,
6.2. térfogat 1%-a, de maximum 5 lm3,
6.3. alapterület, felület 1%-a, de maximum 0,5 m2,
6.4. hossznak, magasságnak 1%-a, de maximum 0,5 m.

4. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Adatlap építésügyi bírsághoz
1. A bírságot kiszabó elsõfokú építésügyi hatóság megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
Címe: .................................... megye .............. ir. száma ...........................................................................város(község)
....................................................................................................................................... utca .................................... szám
Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................
2. Építtetõ neve: ...............................................................................................................................................................
Címe: ..............ir. száma ................................................. város(község) .............................................................. utca
................... házszám ............. emelet ......... ajtó
3. Építmény helye: .............................................. város(község) ........................................ utca .................. házszám
....................... helyrajzi szám
4. Másodfokon eljárt építésügyi hatóság megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
Címe: .............. ir. szám ........................................ város ..........................................................utca ...................... szám
Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................
II. fokú határozat száma: ................................................................................ kelte: .......................................................
Eredménye: .......................................................................................................................................................................
5. A bírságot kiszabó elsõfokú határozat száma: .......................................................... kelte: ......................................
Jogerõs és végrehajthatóvá válás dátuma: ..................................., a bírság összege: ................................................. azaz
.......................................................................................................... Ft, befizetés határideje: .........................................
6. Egyösszegû befizetési határidõt módosító végzés száma: ............................................ kelte: ...................................
Az új egyösszegû befizetés határideje: ............................ év ........................................... hó ............. nap
7. Befizetés pontos dátuma: ........................................... év ........................................... hó ............ nap
8. Végrehajtás elrendelésének dátuma (APEH felé): .............. év .................... hó ............. nap
P. H.
..........................................................
jegyzõ aláírása
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A Kormány
246/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a
(1) bekezdésének h)–j) és o)–q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) Az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ékr.) 2. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez
kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 30 millió
forint értéket meghaladó, illetve a közbeszerzésrõl szóló
törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység – az Étv.
38. § (1) bekezdésében és 39. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõen – akkor kezdhetõ meg, illetve akkor folytatható, ha az építési tevékenységgel kapcsolatos (3) bekezdés szerinti adatokat az elsõfokú építésfelügyeleti
hatóságnak (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)
a kivitelezés tervezett megkezdése elõtt legalább 15 munkanappal az építtetõ bejelentette.”
(2) Az Ékr. 2. §-ának (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a tervezett munkakezdés idõpontját, az Étv. 58. §-a (7) bekezdésének
a)–b) pontjaiban meghatározott adatokat, valamint az Étv.
39. §-ának (5) bekezdésében meghatározott mellékleteket
tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történõ bejelentésével egyidejûleg az építtetõ az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési
értéket az építés helyszínének címét, helyrajzi számát az
építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnak (a továbbiakban: APEH) bejelenti.”
(3) Az Ékr. 2. §-a (6) bekezdésének bevezetõ szövege és
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az építésfelügyeleti hatóság
a) az építésügyi hatóságnak az építési tevékenység
megkezdésének tervezett idõpontját,”
[küldi meg.]

2. §
Az Ékr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„3. § (1) Az építési naplóról szóló külön jogszabályban
elõírtakon túlmenõen az építési napló megnyitásakor és
vezetése során folyamatosan az alábbiakat tartalmazza:
a) a kivitelezõ (vállalkozó, alvállalkozó) neve, lakcíme
(székhelye), kivitelezési jogosultságát igazoló okirat
száma (vállalkozói engedély száma, cégjegyzékszám),
továbbá
b) a felelõs mûszaki vezetõ és az építési mûszaki ellenõr neve, lakcíme (székhelye), névjegyzéki nyilvántartási
száma,
c) a kiviteli tervek tervezõjének névjegyzéki nyilvántartási száma.”

3. §
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Éfbr.) 1. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„1. § Az építésfelügyeleti bírság (a továbbiakban: bírság) mértékét
a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított építményérték,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták esetében a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási
vagy más szerzõdésben megállapított általános forgalmi
adó nélkül számított kivitelezési értéke (a továbbiakban:
szerzõdéses érték) alapján, az 1. melléklet szerint kell
megállapítani.”

4. §
(1) Az Éfbr. 2. § (7) bekezdése kiegészül a következõ
második mondattal:
„A bírság megfizetésére az eljáró építésfelügyeleti hatóság a megfizetési határidõ lejárta elõtt kérelemre végzéssel, legfeljebb egy alkalommal 30 nap határidõ-hosszabbítást engedélyezhet.”
(2) Az Éfbr. 2. §-a kiegészül a következõ (9) bekezdéssel:
„(9) A sajátos építményfajtákra kiszabott bírságot az
építményfajta szerint illetékes miniszter által meghatározott elõirányzat számlájára kell befizetni.”

5. §
(1) Az Éfbr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bírság kiszabásáról szóló jogerõs és végrehajtható határozat jogerõs záradékkal ellátott 1 példányát az építésfelügyeleti hatóság 8 napon belül köteles megküldeni
a) a kötelezettnek a fizetési határidõ pontos megjelölésével,
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b) ha nem azonos a kötelezettel, az építtetõnek,
c) az illetékes építésügyi hatóságnak,
d) a névjegyzéket vezetõ szervnek, ha a bírság kiszabására az építési mûszaki ellenõrrel, a kivitelezési tervek
tervezõjével vagy a felelõs mûszaki vezetõvel szemben
került sor,
e) az építésügyi célelõirányzat, illetve a sajátos építményfajták szerinti elõirányzat felügyeletét ellátó szervnek (a továbbiakban: felügyeleti szerv), e rendelet 2. melléklete szerinti adatlappal együtt.”

„(3) Az elsõ továbbképzési idõszak 2007. január 1-jén
kezdõdik. A kötelezõ tartalmú továbbképzést teljeskörûen, a szabadon választható tartalmú továbbképzést pedig
idõarányosan, legalább egy évre vonatkozóan kell teljesítenie annak a szakmagyakorlónak, akinek a szakmagyakorlási jogosultsága érvényességének megújítása 2007.
január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakban esedékes.”

(2) Az Éfbr. 3. §-a kiegészül a következõ (3)–(5) bekezdésekkel:
„(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követõ 3 munkanapon belül az elkövetõ köteles a bírságot megállapító
elsõfokú építésfelügyeleti hatóság részére igazolni.
(4) Az elsõfokú építésfelügyeleti hatóság a jogerõs és
végrehajtható határozatban elõírt befizetési határidõ lejártától – a (3) bekezdésben foglalt határidõre is figyelemmel – számított 5 munkanapon belül köteles – a kiszabott
bírság behajtása érdekében –
a) a végrehajtást végzésben elrendelni az illetékes állami adóhatóság (a továbbiakban: APEH) felé, és
b) errõl a végzés 1 példányának megküldésével a felügyeleti szervet tájékoztatni.
(5) A felügyeleti szerv a 3. § (2) bekezdésének e) pontja
szerinti adatszolgáltatásra 2008. január 1-jétõl elektronikus formában is lehetõséget biztosít.”

9. §

6. §
Az Éfbr. melléklete helyébe az e rendelet 1. mellékletébe foglalt 1. melléklet lép és az e rendelet 2. mellékletébe
foglalt 2. melléklettel egészül ki.

Az Sztr. 2. melléklete a következõ ponttal egészül ki:
[A továbbképzési idõszak alatt a szabadon választható
témakörökben a szakmagyakorlónak legalább 20 pontot,
a továbbképzést idõarányosan teljesítõ esetében évente
legalább 4 pontot kell teljesíteni az alábbiak figyelembevételével:]
„– tervtanács által elfogadásra ajánlott és építési engedélyt kapott terv elkészítése alkalmanként legfeljebb
2 pont.”

10. §
A településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletének
(a továbbiakban: Jr.) 4. §-a (3) bekezdésének ba) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakmai gyakorlati
idõ
b) az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság megállapításához]
„ba) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség esetén 2 év,”

7. §
11. §
Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési
rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Sztr.) 3. §-ának (4) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[(4) A szabadon választható tartalmú továbbképzés az
adott szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó mûszaki fejlõdés és a szakmai ismeretanyag bõvítését szolgálja, amelynek formája lehet]
„i) a tervtanács által elfogadásra ajánlott és építési engedélyt kapott terv elkészítése.”

8. §
Az Sztr. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

A Jr. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. melléklet I. részében felsorolt jogosultságoknak megfelelõ (1) bekezdés szerinti végzettségeket és az
ahhoz kapcsolódó – a képzési céllal összhangban lévõ –
tevékenységi körök jegyzékét az építésügyért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) közzéteszi.”

12. §
A Jr. 9. §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(2) Tervezési jogosultsággal az 1. melléklet I., illetve
a II/A. fejezetében meghatározott betûjellel jelölt tervezési
szakterületen a tervezõi tevékenység – a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – teljeskörûen végezhetõ.
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(3) Az építész kamarák a hatáskörükbe tartozó építészetimûszaki tervezési szakterületeken a 4. § (3) bekezdésének
ba) pontjában meghatározott tervezési gyakorlattal az
5 éves tervezési gyakorlat megszerzéséig és a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséig
a tervezési jogosultság körében korlátozott tervezési tevékenységi kört állapítanak meg. A korlátozott tervezési
tevékenységi kör az 1. melléklet II/A. fejezete alapján állapítandó meg.
(4) A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési szakterületeken – az oklevél szakirányától, valamint a tervezõi tevékenység mûszaki tartalmától függõen – a mérnöki kamara szabályzatában megállapított tervezési szakterületeken a 4. § (3) bekezdésének
ba) pontjában meghatározott tervezõi gyakorlattal az
5 éves tervezési gyakorlat megszerzéséig és az e rendelet
szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséig korlátozott tervezési tevékenységi kört is megállapíthat.”

13. §
A Jr. 13. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a következõ
d)–e) pontokkal egészül ki:
[(2) A kérelemnek helyt adó határozatban fel kell tüntetni:]
„c) a jogosultság azonosítására alkalmas jelölést (betû
és számjelet) az 1–3. melléklet szerint,
d) az eljáró illetékes megyei kamara kódját, a névjegyzékbe, illetve – kamarai tag szakmagyakorló esetén – tagjegyzékbe való bejegyzés sorszámát,
e) a jogosultság megújításának idõpontját.”

14. §
A Jr. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Akkor állapítható meg tervezési jogosultság
a) az építészeti tervezési szakterületen a 2002. december
31-ig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles magasépítõ üzemmérnöki fõiskolai végzettséggel, továbbá
b) a településtervezési szakterületen a 2005. június
30-ig megszerzett szakirányú fõiskolai végzettséggel,
ha azt legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést
nyújtó felsõoktatási intézményben – az építésügyért felelõs miniszter és az országos szakmai kamara véleménye
alapján – kialakított képzési terv alapján, szakirányú,
2007. november 30-ig megkezdett és 2010. december
31-ig megszerzett képzés egészít ki.”
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[1. Építészeti tervezési szakterület (betûjele: É1)]
„1.2. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör:
a) építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig;
b) meglévõ építmény bõvítése maximum 2000 m2
összes szintterület nagyságig;
c) bontási, felújítási, korszerûsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül.
A korlátozott tervezés tevékenységi köre nem terjed ki
a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott építési
munkák építészeti-mûszaki terveinek készítésére.”
(2) A Jr. 1. melléklet II/A. fejezetének 2. pontja a következõ 2.4. alponttal egészül ki:
[2. Belsõépítészeti tervezési szakterület (betûjele: BÉ)]
„2.4. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör: építmények belsõépítészeti
tervezése az 1.2. alpont szerint korlátozott építészeti tervezési tevékenységnek megfelelõ körben.”
(3) A Jr. 1. melléklet II/A. fejezetének 3. pontja a következõ 3.3. alponttal egészül ki:
[3. Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület (betûjele: K)]
„3.3. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör: a 3.1. pontban meghatározott
táj- és kertépítészeti tervezés 2 hektár terület nagyságig,
továbbá az 1.2. alpont szerint korlátozott tervezõi fokozatban tervezhetõ épületekkel összefüggõ egyéb táj- és kertépítészeti tervezés.”

16. §
A Jr. 3. melléklet II. fejezetének 1. pontjában az
1.4–1.8. alpontok helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. Építészeti építésügyi mûszaki szakértõi szakterület,
amelyen belül a 13. § (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelkedõ gyakorlat állapítható meg (betûjele:
SZÉSZ):]
„1.4. építéstechnológia;
1.5. mûemlékvédelem;
1.6. belsõépítészet;
1.7. beruházás, beruházáslebonyolítás;
1.8. épületenergetika.”

17. §

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1. napján lép hatályba, az e rendelet
6–10. §-aival megállapított rendelkezéseket a folyamatban
lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

(1) A Jr. 1. melléklet II/A. fejezetének 1. pontja a következõ 1.2. alponttal egészül ki:

(2) E rendelet 1. §-a és 3. §-a a rendelet kihirdetését
követõ 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Ékr. 2. §-a (2) bekezdésében a „kivitelezési” szövegrész,
b) az Éfbr. 2. §-ának (3) bekezdésében „az Étv.
46. §-ának (5) bekezdésében meghatározott összegek
között,” szövegrész, 2. §-ának (7) bekezdésében az „átutalással” szövegrész,
c) az Sztr. 5. §-ának (3) bekezdésében az „illetékes
szakmai tagozata” szövegrész,
d) a Jr. 3. §-ának (7) bekezdése.
(4) A Jr. 3. melléklet II. fejezete 1. pontjának 1.9. alpontja 2008. január 1-jén a hatályát veszti.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Ékr. 2. §-a (5) és (8) bekezdéseiben az „építésügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság” szövegrész,
b) Éfbr. 2. §-ának (1) bekezdésében a „(2) bekezdés”
szövegrész helyébe a „(2)–(3) bekezdés” szövegrész,
„a mellékletben” szövegrész helyébe „az 1. mellékletben”
szövegrész
lép,
c) az Sztr.
ca) 4. §-ának (1) bekezdésében az „Országos Lakás és
Építésügyi Hivatal (a továbbiakban: OLÉH)” szövegrész
helyébe az „Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM)” szövegrész,
cb) 4. §-ának (2) bekezdésében, 5. §-a (2) bekezdésének a)–b) és f) pontjában az „OLÉH” szövegrész helyébe
az „ÖTM” szövegrész,
cc) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „3. § (1) bekezdésének a) pontja” helyébe a „3. § (2) bekezdése” szövegrész,
cd) 5. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a „3. § (4) bekezdésének c)–h) pontja” szövegrész helyébe a „3. §
(4) bekezdésének c)–i) pontja” szövegrész,
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ce) 6. §-ának (1) bekezdésében az „OLÉH elnöke” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész,
d) a Jr.
da) 2. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdésének b) pontjában, a 18. §-ának (1) bekezdésében,
valamint a 18. §-a (2) bekezdésének ab) pontjában az
„EGT állampolgár,” szövegrész helyébe az „EGT tagállam, valamint nemzetközi szerzõdés alapján vele egy
tekintet alá esõ állam állampolgára” szövegrész,
db) 4. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „mesterképzés” szövegrész helyébe a „mesterképzés (mesteriskola
stb.)” szövegrész,
dc) 13. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „megnevezését” szövegrész helyébe a „megnevezését, a tevékenységi kör tartalmát (teljes körû, korlátozott)” szövegrész,
dd) 18. §-ának (1) és (3) bekezdésében az „illetékes
országos szakmai kamarához” szövegrész helyébe a „budapesti illetékességgel rendelkezõ területi szakmai kamarához” szövegrész,
de) 19. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, 1. melléklet
II/A. pont 1. alpontjában az „É1” szövegrész helyébe az
„É” szövegrész,
df) 19. §-ának (6) és (7) bekezdésében a „2 éves” szövegrész helyébe az „5 éves” szövegrész,
dg) 19. §-a (5) bekezdésének elsõ mondatában,
valamint (6) és (7) bekezdésében a „kell sorolni” szövegrész helyébe a „kell a (8)–(9) bekezdés szerint sorolni”
szövegrész,
dh) az 1. melléklet II/B. 1. b) pontjában a „szintterülettel” szövegrész helyébe a „szintterület nagyságig” szövegrész
lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. melléklet a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez
Az építmény számított értéke
A jogsértõ cselekmény

1.
2.
3.

A kivitelezés jogszerû megkezdése bejelentésének elmulasztása
A kivitelezés megkezdésének jogszabályban meghatározott
bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
A) Az építési tevékenység megkezdése, folytatása jogszabályban elõírt kiviteli tervek nélkül, a kiviteli tervektõl történõ engedély nélküli engedélyköteles eltérés

10 M Ft alatt

10–30 M Ft között

30 M Ft felett

0,001

0,003

0,005
0,005

0,005

0,01

0,02

B) Az építményfajtának és az építési tevékenység jellegének
megfelelõ jogosultsággal nem rendelkezõ tervezõ, kivitelezõ,
felelõs mûszaki vezetõ, illetve mûszaki ellenõr tevékenysége,
megbízása
C) Építési tevékenység végzése, végeztetése felelõs mûszaki
vezetõ nélkül
D) Jogszabályban meghatározott feltételeknek nem megfelelõ
építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása,
beépítése, illetve beépíttetése
E) Beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minõségében hatósági intézkedést igénylõ állapot elõidézése
F) a felelõs mûszaki vezetõre és az építési mûszaki ellenõrre
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése esetén

4.

G) Az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése
A) Az építési tevékenység megkezdése, folytatása az építésügyi, építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére
B) Az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz-,
és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot elõidézése

0,03

C) Az építési napló hiánya
”
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2. melléklet a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez
Adatlap építésfelügyeleti bírsághoz
1. Építtetõ neve: ...............................................................................................................................................................
Címe: .................. ir.szám .................................. város (község) ............................................ utca ............ házszám
............................. emelet ............. ajtó
2. Megbírságolt neve: .......................................................................................................................................................
építtetõ, kiviteli terv készítõje, kivitelezõ, felelõs mûszaki vezetõ, építési mûszaki ellenõr*
Címe: .................. ir.szám ........................................ város (község) ...................................... utca ............ házszám
.............................. emelet ............ ajtó
3. Építmény helye: ....................................... város (község) ............................................. utca .................. házszám
.............................. helyrajzi szám
4. A bírságot kiszabó elsõfokú építésfelügyeleti hatóság megnevezése: .........................................................................
Címe: ....................................................... megye ................ ir.száma .................................................. város (község)
................................................................... utca ................. szám
Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................
5. Másodfokon eljárt építésfelügyeleti hatóság megnevezése: ........................................................................................
Címe: ....................................................... megye ................ ir.száma .................................................. város (község)
................................................................... utca ................. szám
Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................
6. A bírságot kiszabó elsõfokú határozat száma: ......................................................... kelte: .......................................
Jogerõs és végrehajthatóvá válás dátuma: .................................., a bírság összege: .......................................... azaz
.................................................................................... Ft, befizetés határideje: ................................................................
7. Egyösszegû befizetési határidõt módosító végzés száma: ............................................ kelte: ...................................
Az új egyösszegû befizetés határideje: ........................... év ............................................................. hó ............. nap
8. Befizetés pontos dátuma: ........................ év ...................................... hó ............. nap
9. Végrehajtás elrendelésének dátuma (APEH felé): ........................ év ........................................... hó ............. nap

P. H.

...................................
aláírás”
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A Kormány
247/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló,
ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a mûszaki termékek megfelelõségét
vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl
szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következõket rendeli el:
1. §
Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[(1) A kijelölési kérelemhez csatolni kell]
„d) a kijelölõ által külön jogszabályban meghatározott,
a kijelölést kérõ 3–4. § szerinti megfelelõsége igazolásához szükséges egyéb dokumentumokat.”

2. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Tanúsítási tevékenységgel nem foglalkozó
vizsgáló vagy ellenõrzõ szervezet – ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik – akkor jelölhetõ ki, ha kijelölt tanúsító
szervezettel érvényes együttmûködési megállapodással
rendelkezik. A megállapodás megszûnését követõen
a kijelölés tárgyát képezõ tevékenység nem folytatható
tovább.
(2) A kérelmezõ szervezetnek tanúsító szervezettel
kötött együttmûködési megállapodása nem feltétele a kijelölésnek, ha a kérelem által érintett szakterületre vonatkozó jogszabály szerinti tevékenység használatban lévõ
mûszaki termék megfelelõségének idõszakos vagy eseti
ellenõrzésére irányul.
(3) Amennyiben jogszabály a megfelelõség-értékelési
eljárásban kijelölt szervezet közremûködését írja elõ, az
adott kijelölési szakterületen vizsgálati és ellenõrzési tevékenységre akkreditált, de ki nem jelölt szervezet sem jogosult arra, hogy a termék jogszabálynak való megfelelõségét igazoló dokumentumot állítson ki.”

11607

irányelvnek megfelelést biztosító jogszabály hatálya alá
tartozik, a kijelölõ a kijelölést követõen a szervezetet
a Bizottság által mûködtetett elektronikus bejelentési
(NANDO-INPUT) rendszeren keresztül bejelenti a Bizottságnak és a tagállamoknak.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a cég nevét, székhelyét,
b) a cég elérhetõségét (telefon, telefax, e-mail, honlapcím, kapcsolattartó személy neve, elérhetõsége),
c) hivatkozást a bejelentés alapját képezõ közösségi
irányelvre,
d) a kijelölés érvényességi idejét (ha az határozott idejû),
e) a közösségi irányelv szerinti termékcsoportokat,
f) a megfelelõség-értékelési eljárásokat, illetve modulokat,
g) a vonatkozó közösségi irányelv megfelelõség-értékeléssel kapcsolatos rendelkezéseire való hivatkozást,
h) azt, hogy a kérelmezett tevékenység végzésére való
alkalmasság igazolása milyen szabványok vagy más elõírások alapján történt,
i) azt, hogy ki folytatta le a felkészültség értékelésére
vonatkozó eljárást,
j) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet teljesíti a közösségi irányelvben a kérelmezett szakterületre
meghatározott követelményeket.
(3) Az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszerben való bejelentésnek a Bizottság illetékes szervezete
részérõl érkezõ visszaigazolását követõen a kijelölõ értesíti a kérelmezõt a kijelölés és a bejelentés megtörténtérõl.
A kijelölt szervezet ezt követõen kezdheti meg a vizsgáló,
ellenõrzõ, illetve tanúsító tevékenységet.
(4) A kijelölõ felelõs az általa bejelentett szervezetek
vonatkozó közösségi szabályozásban meghatározott követelményeknek való megfelelõségéért.
(5) A bejelentési kötelezettséggel nem érintett szakterület esetében a kijelölt szervezet a kijelölést követõen kezdheti meg a vizsgáló, ellenõrzõ, illetve tanúsító tevékenységet.”

4. §
Az R. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § Bejelentett szervezet esetében a kijelölés megszûnése a bejelentés visszavonását vonja maga után. Errõl
a kijelölõ az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT)
rendszeren keresztül értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.”

3. §
5. §
Az R. 6/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Abban az esetben, ha a kérelem olyan szakterületre vonatkozik, amely a Bizottság és a tagállamok
felé bejelentési kötelezettséget elõíró európai közösségi

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Felhatalmazást kap a kijelölõ, hogy a kijelölés
részletes szabályait rendeletben szabályozza.”
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6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a mûszaki termékek
megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek
kijelölésérõl szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
5. §-a és 8. §-a.
(2) E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell a folyamatban lévõ kijelölési kérelmekre.
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
249/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
A Kormány
248/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
az ideiglenes határátkelõhelyek megnyitásának
szabályairól, a határátkelõhely területére
nem határátlépés céljából történõ belépés,
tartózkodás, távozás rendjérõl, valamint
a határterülethez tartozó településekrõl szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

a Program utakról szóló
317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket
rendeli el:
1. §

A Kormány a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló
1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
1. §
Az ideiglenes határátkelõhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés, tartózkodás, távozás rendjérõl, valamint a határterülethez tartozó településekrõl szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében
Nógrád megye címszó
a) ,,Iliny
Ipolytarnóc” szöveg helyébe az
„Iliny
Ipolyszög
Ipolytarnóc” szöveg,
b) ,,Ságújfalu
Szalmatercs” szöveg helyébe a
„Ságújfalu
Somoskõújfalu
Szalmatercs” szöveg
lép.

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletében szereplõ, az „M0 északi híd”, az
„M3 Görbeháza–Nyíregyháza,” az „M3 Nyíregyháza
elkerülõ út”, az „M35 Debrecen északnyugati elkerülõ út”,
az „M35 Debrecen nyugati elkerülõ út”, az „M35 Görbeháza–Debrecen”, az „M7 Nagykanizsa–Becsehely,” az
„M6 Pécsi bekötés”, az „M7 Balatonkeresztúr–Nagykanizsa,” az „M7 Letenye–országhatár,” az „M7 Ordacsehi–
Balatonkeresztúr”, az „M7 Zamárdi–Balatonszárszó” és
az „M8 Dunaújvárosi híd” szövegrész.

2. §
Ez a rendelet 2006. december 31-én lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
250/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm rendelet kiegészítésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében)
„c) közremûködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok elõkészítésében, illetve – felhatalmazás alapján – megalkotásában.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép
hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
27/2006. (XII. 5.) HM
rendelete
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése
alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl,
elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról
szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továb-
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biakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés f) pontjának fa)–fc) alpontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a Honvédelmi
Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítom:
1. §
(1) Az R. 3. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(HM rendelkezésû)
„d) az olyan lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség, amelyre a honvédelmi szerv magánbefektetõvel kötött
szerzõdés alapján – függetlenül attól, hogy az a Magyar
Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe kerül-e – elhelyezési célú használati, hasznosítási jogot szerzett (a továbbiakban: magánbefektetõi HM rendelkezésû
lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség),”
(2) Az R. 3. §-a a következõ új (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (3)–(8) bekezdések
számozása (5)–(10) bekezdésekre változik:
„(3) E rendelet értelmében
a) magánberuházásból létesített HM rendelkezésû az
olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiség, ami az elhelyezési célú megállapodás alapján Magyar Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe kerül;
b) vállalkozói HM rendelkezésû az olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiség, ami az elhelyezési célú megállapodás alapján
nem kerül a Magyar Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe.
(4) Elhelyezési célúnak minõsül minden olyan magánbefektetõvel kötött megállapodás, amellyel a honvédelmi
szerv jogosulttá válik az e rendelet alapján arra jogosult
személynek mint a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérlõjének kijelölésére vagy kiválasztására. A
magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadói jogát az elhelyezési célú
megállapodás alapján gyakorolhatja a honvédelmi szerv
vagy a magánbefektetõ, illetve annak arra feljogosított
képviselõje.”
(3) Az R. 3. §-ának eredeti (6) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
„c) magánbefektetõ: az olyan természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amellyel a honvédelmi szerv elhelyezési célú megállapodást köt.”

2. §
Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) HM rendelkezésû lakás nem lakás céljára csak kivételesen, a HM központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes engedélyével, az abban meghatározott feltételekkel
hasznosítható. Magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást
nem lakás céljára nem lehet hasznosítani.”

3. §
Az R. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a honvédelmi
szervvel szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkajogi jogviszonyban álló hivatásos katona, szerzõdéses
katona, köztisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló részére adható bérbe.”

4. §
(1) Az R. 8. § (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
(Nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû lakás iránti igény,
ha a kérelmezõ)
„c) az általa önállóan vagy a házastársával (élettársával)
együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) HM rendelkezésû, illetõleg a HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más
személy részére megvásárolta, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy javára hozzájárult;
d) házastársa (élettársa) – a házasság vagy az élettársi
kapcsolat fennállása alatt – HM rendelkezésû, illetõleg a
HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást elõvásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére megvásárolt, illetve az ilyen lakás megvásárlásához más személy
javára hozzájárult;”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A honvédelmi miniszter a HM fõosztályvezetõi, valamint a velük azonos vagy magasabb besorolású vezetõi
(parancsnoki) beosztást ellátó személyek felmentési kérelmeit – a HM Központi Lakásbizottság vagy a helyõrségi,
illetõleg Budapesten az illetékes keretgazda lakásbizottság
javaslatának kikérése mellett – döntésre magához vonhatja.”
(3) Az R. 8. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A felmentés – beleértve a (2) bekezdés szerinti idõtartam lejártával bekövetkezõ mentesülést követõ lakásjuttatást is –
a) határozatlan idõtartamra, vagy a 28. § (1) bekezdés
szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan csak a
aa) vissza nem térítendõ juttatás összegének, valamint
a munkáltatói kölcsönbõl még fennálló tartozás és a kölcsönbõl addig nyújtott engedmények,
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ab) lakásbérleti jogról történt lemondás címén, továbbá
az e rendelet szerint kapott kiürítési térítés,
ac) a meglévõnél nagyobb szobaszámú vagy magasabb
komfortfokozatú lakás juttatása esetére a lakás-használatbavételi díjkülönbözet címén vagy az e rendelet szerint kapott cseretérítés
egyösszegben történõ visszafizetésének feltételével adható;
b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatása esetében az a) pontban foglalt esetekben a 28/A. § (1) bekezdése szerinti feltétellel adható.
(5) A haderõ átalakítása, átszervezés, továbbá diszlokálás következtében más beosztásba kinevezett, áthelyezett,
rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra vezényelt személy részére az (1) bekezdés
a)–g) pontjaiban meghatározott kizáró okok alól
a) HM rendelkezésû lakás juttatására – a b) pontban
foglalt kivételekkel – az új szolgálati hely szerinti településen betöltött beosztásának megszûnéséig, vagy
b) vállalkozói HM rendelkezésû lakás juttatására az új
szolgálati hely szerinti településen betöltött beosztásának,
de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezéséig szólóan is adhat a HM Központi Lakásbizottság felmentést. A felmentésben részesült
személyt a (4) bekezdés a) pontjában megállapított visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

5. §
(1) Az R. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A HM rendelkezésû lakás juttatásáról a lakásgazdálkodási szerv bérlõkijelölés és bérlõkiválasztás formájában értesíti
a) a kijelölt vagy kiválasztott bérlõt, a bérlõtársat, továbbá
b) a honvédelmi szerv által bérbe adott lakás esetében a
helyi lakóházkezelõ szervet,
c) önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bérbeadó
szervet,
d) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetén a
magánbefektetõt vagy – amennyiben a bérbeadás joga
nem a honvédelmi szervet illeti meg – a magánbefektetõn
túl az általa megjelölt és bérbeadásra felhatalmazott képviselõjét, továbbá
e) az esetleges egyéb érdekelteket.”
(2) Az R. 26. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a helyi önkormányzat és a honvédelmi szerv
másként nem állapodott meg, a bérlõkiválasztásról, bérlõkijelölésrõl szóló értesítés a feltételek körében csak azt tartalmazza, hogy a bérbeadás határozott vagy határozatlan
idõtartamra, illetõleg a nevesített feltétel bekövetkezéséig
szól. E rendelkezést kell alkalmazni az olyan magánbefek-
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tetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadása esetében is,
amelynek nem a honvédelmi szerv a bérbeadója.
(4) Ha a HM rendelkezésû, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása a kijelölt (kiválasztott) bérlõ meglévõ HM
rendelkezésû bérlakása kiürítésének feltételével történik, a
bérlõkijelölésrõl (kiválasztásról) szóló értesítés csak a HM
vagyonkezelésû lakás bérleti szerzõdésének megszüntetését követõen küldhetõ meg. Ha azonban a meglévõ lakás
önkormányzati tulajdonú, vagy olyan magánbefektetõi
HM rendelkezésû lakás, amelynek nem a honvédelmi
szerv a bérbeadója, a bérleti szerzõdés megkötésének feltételeként kell meghatározni a fennálló lakásbérleti szerzõdés megszüntetését.
(5) A honvédelmi miniszter elõzetes engedélyével, a
HM rendelkezésû lakásra visszterhes megállapodással,
jogi személy részére legfeljebb 5 év idõtartamra bérlõkiválasztási jog engedhetõ. Ha a HM rendelkezésû lakás önkormányzati tulajdonú, a megállapodáshoz az érintett önkormányzat hozzájárulása szükséges. Magánbefektetõi
HM rendelkezésû lakásra – a helyi lakásgazdálkodási érdek figyelembevételével – bérlõkiválasztási jog a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig, de legfeljebb 5 év idõtartamra, a magánbefektetõ vagy annak arra jogosult képviselõje hozzájárulásával
engedhetõ.”

6. §
Az R. a következõ 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás – a
(2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a hivatásos és
szerzõdéses katonának, továbbá a honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselõnek, közalkalmazottnak és
munkavállalónak a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati, illetve köztisztviselõi, közalkalmazotti, továbbá munkaviszonya megszûnéséig, de legfeljebb a honvédelmi
szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú
megállapodás megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig
adható bérbe.
(2) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás a 28. §
(2)–(5) bekezdései szerint csak akkor adható bérbe, ha az
ott meghatározott idõtartam a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapodás futamidejének vége elõtt lejár.
(3) A 8. § (5) bekezdése szerinti felmentés alapján juttatott vállalkozói HM rendelkezésû lakás az új szolgálati
hely szerinti településen betöltött beosztás megszûnéséig,
de legfeljebb a honvédelmi szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú megállapodás megszûnéséig
mint feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.
(4) A 28. § (8) bekezdésében meghatározott fõtisztviselõ részére vállalkozói HM rendelkezésû lakást a rendelkezési állomány megszûnéséig, de legfeljebb a honvédelmi
szerv és a magánbefektetõ között fennálló elhelyezési célú
megállapodás megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig
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kell bérbe adni. E feltételek bármelyikének bekövetkezésével a lakásjogi helyzetet illetõen (így különösen HM
rendelkezésû lakásra való jogosultsága, elhelyezési igénye
tekintetében) a 28. § (8) bekezdés alapján kell eljárni.”

7. §
Az R. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § A 29. § alapján vállalkozói HM rendelkezésû
lakást határozatlan idõtartamra szólóan nem lehet bérbe
adni.”

8. §
Az R. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A 30–31. §-okban foglalt rendelkezéseket
vállalkozói HM rendelkezésû lakás esetében az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra
a 28/A. § (1) bekezdése szerint létrejött bérlet a 30. §
(1)–(2), továbbá (5) bekezdésében foglaltak szerint szûnik
meg, a volt bérlõ, illetõleg annak házastársa vagy az 5. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti élettársa megfelelõ másik
állami vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû
lakás határozatlan idõtartamú bérbeadására tarthat igényt,
feltéve, hogy a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fent.
(3) Ha a vállalkozói HM rendelkezésû lakásnak a
28/A. § szerinti bérbeadására – felmentés vagy mentesülés
alapján – ismételt juttatásként került sor, a (2) bekezdés
csak akkor alkalmazható, ha a felmentés
a) a 8. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban, vagy
b) a 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró rendelkezés hatálya alól történt,
és a teljes összegû munkáltatói kölcsön, valamint a meghatározott térítés visszafizetése teljesült.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában megfelelõnek kell
tekinteni azt a lakást, amelyik a vállalkozói HM rendelkezésû lakással azonos településen van, és
a) azzal megegyezõ szobaszámú, valamint komfortfokozatú, vagy
b) azzal megegyezõ komfortfokozatú, de legfeljebb
eggyel alacsonyabb – legalább azonban a 9. § (1) és (4) bekezdése szerinti jogos igény mértékének megfelelõ – szobaszámú.”

9. §
Az R. 32. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg az eredeti (4) és (5) bekezdés számozása
(5) és (6) bekezdésre változik:
„(4) Nem állapítható meg részleges lakásfelújítási átalány a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében
akkor, ha a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú
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megállapodás az idõszakos – így különösen meghatározott
idõtartamonként vagy a korábbi bérlõ lakásának kiürítését
követõen elvégzendõ – felújítására is kiterjed vagy ennek
teljesítésére a honvédelmi szerv üzemeltetési, vállalkozási
szerzõdést kötött.”
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Az R. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást a magánbefektetõ vagy annak arra felhatalmazott képviselõje
adja át a bérlõnek. Amennyiben a magánbefektetõi HM
rendelkezésû lakás bérbeadója a honvédelmi szerv az átadás tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a lakás átadásának tényérõl a magánbefektetõt az átadás-átvételi jegyzõkönyv egy példányának
megküldésével tájékoztatni kell.”

a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodásban rögzített módon teljesíti.
(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltakat a nem honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakások beszerzésekor a magánbefektetõvel megkötött elhelyezési célú megállapodásban rögzíteni kell.
37/B. § A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében az azzal azonos
alapterületû és komfortfokozatú állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû lakásra az e rendelet szerint megállapítható
lakbért a bérlõ a honvédelmi szerv részére fizeti meg.
Ebben az esetben – függetlenül attól, hogy magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlõ vagy jogcím nélküli lakáshasználó által lakott, vagy üres – a magánbefektetõvel
kötött elhelyezési célú megállapodásban meghatározott
pénzügyi kötelezettséget mint ellenszolgáltatást a magánbefektetõ vagy annak képviselõje részére a honvédelmi
szerv teljesíti.”

11. §

12. §

Az R. a következõ 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
lakbérét, amennyiben annak nem a honvédelmi szerv a
bérbeadója, a magánbefektetõ vagy annak a bérbeadásra
felhatalmazott képviselõje állapítja meg (a továbbiakban:
piaci lakbér). A honvédelmi szerv és a magánbefektetõ közötti elhelyezési célú megállapodásban rögzíteni kell a
piaci lakbér mértékét és annak módosításának szabályait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérbeadása esetén a bérlõ az azzal azonos
alapterületû és komfortfokozatú állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû lakásra az e rendelet alapján megállapítható
mértékû lakbér fizetésére köteles. A bérlõ az õt terhelõ lakbér megfizetését közvetlenül a magánbefektetõ vagy annak arra feljogosított képviselõje részére teljesíti. Ebben
az esetben a piaci lakbér és a bérlõt terhelõ lakbér különbözetét a honvédelmi szerv lakbér-kiegészítésként mint a
magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodásban meghatározott ellenértéket a magánbefektetõ, illetõleg
annak arra jogosult képviselõje részére megfizeti. Minderrõl a bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási jogot gyakorló
helyi lakásgazdálkodási szerv a bérlõnek kijelölt vagy
kiválasztott személyt írásban tájékoztatja.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapítható lakbér-kiegészítés mértékét a helyi lakásgazdálkodási szerv a hozzá
megküldött magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra
megkötött bérleti szerzõdés alapján hivatalból, soron kívül
állapítja meg és küldi meg a folyósító szervnek. A folyósító szerv a megállapított kiegészítést a magánbefektetõ
vagy annak arra felhatalmazott képviselõje részére az általa megadott pénzintézeti számlaszámra átutalja.
(4) Amennyiben a nem honvédelmi szerv által bérbeadott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás üres, annak
bérbeadásáig a honvédelmi szerv a fizetési kötelezettségét

Az R. a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott
magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlõjének a bérleti jogviszonnyal összefüggõ jogaira és kötelezettségeire,
a magánbefektetõvel kötött bérleti szerzõdés és a
Lakástörvény rendelkezései az irányadóak.
(2) A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 34. §-ban foglalt kezelõi feladatok ellátása tekintetében a magánbefektetõvel
kötött megállapodás az irányadó. A bérlõ ebben az esetben
is köteles a 35. §-ban foglalt bejelentési kötelezettségének
eleget tenni.
(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv az (1) és (2) bekezdések vonatkozásában a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás tartalmáról a bérlõnek kijelölt
személyt köteles tájékoztatni.
(4) Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak
nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, a 40. §-ban foglalt
munkálatok elvégzéséhez a bérlõ köteles kikérni a helyi lakásgazdálkodási szerv elõzetes hozzájárulását. A honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 40. §-ban foglalt bérbeadói hozzájárulás csak a magánbefektetõ elõzetes hozzájárulását
(engedélyét) követõen adható meg.”

10. §

13. §
Az R. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § Ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
bérbeadója honvédelmi szerv, a lakás visszaadása tekintetében a 41–45. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a lakás
visszaadásának tényérõl, a visszaadás során megállapított
bérlõt és/vagy a bérbeadót terhelõ kötelezettségekrõl a
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bérbeadó honvédelmi szerv a helyi lakóházkezelõ szerv által felvett jegyzõkönyv egy példányának megküldésével
értesíti a magánbefektetõt.”

14. §
(1) Az R. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati érdekû kinevezés, áthelyezés, továbbá
a más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylés
következtében az új szolgálati helye szerinti, más lakásellátási körzetbe tartozó helyõrségi, illetve egyéb (utalt) településre átköltözõ hivatásos katonát a HM rendelkezésû
lakása, továbbá a HM rendelkezési körén kívül esõ önkormányzati lakása visszaadásakor a bérbeadó (kezelõ) által
jogszerûen megállapított karbantartási kötelezettségek
(munkák) teljesítésének számlával igazolt költségeire lakás karbantartási költségtérítés illeti meg.”
(2) Az R. 47. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:
„(4) Az (1)–(3) bekezdések nem alkalmazhatóak az
olyan magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásra, amelynek az idõszakos felújítására a magánbefektetõvel kötött
elhelyezési célú megállapodás kiterjed vagy annak teljesítésére üzemeltetési, vállalkozási szerzõdést kötött a honvédelmi szerv a magánbefektetõvel.”

15. §
Az R. 49. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakásnak
nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, azzal, hogy a kötelezetten és a lakóházkezelõn túl a magánbefektetõt vagy
annak képviselõjét is haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az (5)–(6) bekezdésekben foglaltakat is.
(5) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás jogcím
nélküli használója az e rendelet szerint megállapított lakáshasználati díjat a honvédelmi szerv részére fizeti meg.
Ezzel egyidejûleg a honvédelmi szerv a fizetési kötelezettségét a jogcím nélküli lakáshasználat keletkezésétõl a lakás kiürítéséig az elhelyezési célú megállapodás alapján
a) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 37/A. § (4) bekezdése, vagy
b) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a 37/B. § alapján
teljesíti.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja esetén a helyi lakásgazdálkodási szerv haladéktalanul értesíti a folyósító szervet a fizetési kötelezettség teljesítésének módjáról, illetve annak
megváltozásáról.”

11613
16. §

Az R. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § (1) A HM rendelkezésû lakás bérletének közös
megegyezéssel történõ megszüntetését tartalmazó szerzõdést a bérlõvel (bérlõtársakkal)
a) állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakás esetében
a helyi lakásgazdálkodási szerv,
b) önkormányzati tulajdonú lakás esetében a helyi önkormányzat bérbeadó szerve,
c) a nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében a magánbefektetõ vagy annak arra jogosult képviselõje,
d) a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás esetében – a magánbefektetõ
vagy annak képviselõje egyidejû értesítésével – a helyi lakásgazdálkodási szerv
köti meg.
(2) Az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban foglalt esetekben a
bérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetésének szándékáról és annak tényérõl a bérlõ köteles értesíteni a helyi lakásgazdálkodási szervet.
(3) A lakásbérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetése során
a) önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési vagy
ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás esetén az 54. § szerint megállapított pénzbeli térítések,
b) HM rendelkezésû állami tulajdonú lakás esetén az
54. § szerint megállapított kiürítési vagy cseretérítés fizethetõ.
(4) Az önkormányzati tulajdonú, HM bérlõkijelölési
vagy ismételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogú lakás
bérlete – pénzbeli térítés kikötésével – a bérlõ (bérlõtársak), a bérbeadó és a bérlõkijelölési jogot gyakorló helyi
lakásgazdálkodási szerv közös megállapodásával szüntethetõ meg. A nem a honvédelmi szerv által bérbe adott magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás bérlete a bérlõ (bérlõtársak), a bérbeadó magánbefektetõ, vagy annak arra jogosult képviselõje és az elhelyezési célú megállapodás
alapján megszerzett bérlõkijelölési vagy bérlõkiválasztási
jogot gyakorló helyi lakásgazdálkodási szerv közös megállapodásával szüntethetõ meg.
(5) Ha a lakásbérlet megszüntetésekor a felek pénzbeli
térítésben is megállapodtak, a szerzõdéshez a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egységének a
hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulás megadása esetén a szerzõdés a megkötése idõpontjától jön létre.”

17. §
(1) Az R. 55. § (2) bekezdésének bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 28. § (1) bekezdése vagy a 28/A. § (1) bekezdése
szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérlet meg-
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szüntetésekor a kiürítési térítésben akkor lehet megállapodni, ha a bérlõ”
(2) Az R. 55. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az 54. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti
kiürítési térítés összegével megegyezõ térítés fizethetõ annak a bérlõnek, akinek a vállalkozói HM rendelkezésû lakásra a 28/A. § (1) bekezdése szerint létrejött bérlete a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás
megszûnése miatt szûnik meg, feltéve, hogy a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.”

18. §
Az R. 56. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A határozatlan idõtartamra és a 28. § (1) bekezdése,
illetõleg a 28/A. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérlet megszüntetése esetén cseretérítés akkor fizethetõ, ha a bérlõ részére egyidejûleg a 13. §-ban
foglaltak szerinti lakásfelajánlás címén kerül sor olyan
másik lakás bérbeadására,”

19. §
Az R. 57. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57. § A HM rendelkezésû lakás jogcím nélküli használója e rendelet szerinti megfelelõ elhelyezésre igényét csak
akkor érvényesítheti, ha õ maga vagy a vele együtt lakó
házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú
gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – ugyanazon a településen nem rendelkezik a 62. § (1) bekezdésében meghatározott, beköltözhetõ lakás tulajdonjogával
vagy önkormányzati, illetõleg állami tulajdonú lakás határozatlan idõtartamra vagy a 28. § (1) bekezdése, illetõleg a
28/A. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig
szóló bérleti jogával.”
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(Nem igényelhet megfelelõ elhelyezést az a személy, akinek a lakásbérlete a)
„b) 8. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok alóli felmentés alapján kapott lakás tekintetében, a 28. § (1) bekezdés,
továbbá a 28/A. § (1) bekezdés szerint kikötött feltétel bekövetkezésével,
c) 28. § (1) bekezdésétõl, továbbá a 28/A. § (1) bekezdésétõl eltérõen kikötött feltétel bekövetkezésével
szûnt meg.”

21. §
Az R. a következõ 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § Amennyiben a vállalkozói HM rendelkezésû
lakásra a 28/A. § (1) bekezdése szerint létrejött bérlet a
magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás
megszûnése miatt szûnt meg, a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõ részére ugyanazon a településen lévõ,
a 9. § (1) és (4) bekezdése szerinti jogos igény mértékének
megfelelõ másik
a) állami vagy önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakást e rendelet 28. § (1) bekezdése szerinti feltétel
bekövetkezéséig szólóan, vagy
b) magánbefektetõi HM rendelkezésû lakást e rendelet
28/A. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig
szólóan
kell bérbe adni.”

22. §
Az R. 62. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) HM rendelkezésû önkormányzati lakás hiányában
a jogcím nélküli használók elhelyezését lehetõség szerint
az e célra kijelölt állami tulajdonú HM vagyonkezelésû lakóépületben lévõ lakásokkal kell megoldani. A vállalkozói HM rendelkezésû lakást megfelelõ elhelyezés címén
nem lehet bérbe adni.”

23. §
20. §
(1) Az R. 58. § (3) bekezdésének bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a volt
bérlõ, akinek a HM szolgálati lakásra 1994. január 1. elõtt
határozatlan idõtartamra, továbbá a HM rendelkezésû lakásra e rendelet 28. § (1) bekezdése, továbbá a 28/A. §
(1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan kötött bérleti szerzõdése azért szûnt meg, mert”
(2) Az R. 58. § (4) bekezdésének b) és c) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

Az R. 64. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérlete magánszemélyek között nem cserélhetõ el.”

24. §
Az R. 66. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás bérleti jogát
e rendelet szabályai szerint folytatni nem lehet. Azon személyek, akik vállalkozói HM rendelkezésû lakásban laknak és az (1)–(5) bekezdés szabályai szerint a lakás bérleti
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jogát folytathatnák, e rendelet szabályai szerint megfelelõ
elhelyezésre vagy kiürítési térítésre tarthatnak igényt.”

25. §
Az R. 67. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vállalkozói HM rendelkezésû lakás nem adható
albérletbe.”
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vagy az általa megjelölt és a bérbeadásra felhatalmazott
képviselõje.
(5) A helyiségbérleti szerzõdés alapján a magánbefektetõt megilletõ bérleti díjból el kell számolni a honvédelmi
szervet megilletõ hányaddal. E hányad nem lehet kevesebb
a pályázati eljárás során felmerülõ és a honvédelmi szervet
terhelõ költségek összegénél. Errõl a magánbefektetõvel
kötött elhelyezési célú megállapodásban, vagy ilyen tartalmú rendelkezése hiányában a (3) bekezdés szerinti engedélyben, hozzájárulásban rendelkezni kell.”

26. §
27. §
Az R. a következõ 83/A. és 83/B. §-sal egészül ki:
„83/A. § (1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadója a honvédelmi szerv, a bérbeadás
során e fejezet szabályait kell alkalmazni a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) A 74. § (2) bekezdés szerinti pályáztatás megindításáról és a helyiségbérleti szerzõdés megkötésérõl a területi
lakásgazdálkodási szerv értesíti a magánbefektetõt.
(3) A 77. § (1) bekezdés, valamint a 79. § szerinti helyiség átadásról és átvételrõl a lakóházkezelõ a területi lakásgazdálkodási szerv útján értesíti a magánbefektetõt.
(4) Az éves bérleti díj nem lehet kevesebb a 81. § (1) bekezdése szerint meghatározott értéknél és a magánbefektetõt megilletõ elhelyezési célú megállapodásban rögzített
és a honvédelmi szervet terhelõ pénzbeli ellenszolgáltatás
egy évre lebontott, az év közben történõ bérbeadás esetén
ennek arányosan kiszámított összegénél.
(5) A 83. § szerinti hozzájárulás tényérõl a területi lakásgazdálkodási szerv tájékoztatja a magánbefektetõt.
(6) A vállalkozói HM rendelkezésû nem lakás céljára
szolgáló helyiség legfeljebb a magánbefektetõi megállapodás megszûnéséig adható bérbe.
83/B. § (1) Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakóépületben lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiségnek nem a honvédelmi szerv a bérbeadója, a bérbeadás tekintetében e fejezet szabályait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 74. § szerinti pályázati eljárást a helyiség bérlõjének kiválasztására kell lefolytatni. A pályázatot nyert személyt a területi lakásgazdálkodási szerv köteles bérlõként
kiválasztani és errõl a magánbefektetõt értesíteni.
(3) A pályázati eljárás csak akkor indítható meg, ha a
magánbefektetõi megállapodásban foglalt feltételek fennállnak. A megállapodásban foglalt feltétel hiányában pályázati eljárás abban az esetben indítható meg, ha azt a magánbefektetõ írásban engedélyezi, vagy a honvédelmi
szerv ez irányú megkereséséhez írásban hozzájárul. Az engedélynek, hozzájárulásnak tartalmaznia kell a bérbeadás
magánbefektetõ által kikötött feltételeit, így különösen a
bérleti szerzõdés tartamát és a bérleti díj mértékét.
(4) A helyiség bérbeadója a magánbefektetõ, vagy annak a bérbeadásra jogosult szerve, szervezeti egysége

Az R. 84. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ahol igénylõ hiányában – a szükséges tartalékon
felül – HM rendelkezésû üres személygépkocsi tároló helyiség van, azt legfeljebb 2 év idõtartamra, a helyi viszonyok szerinti bérleti díjjal, más természetes személynek a
helyi lakásgazdálkodási szerv bérbe adhatja személygépkocsi tárolás céljára. Ha a magánbefektetõi megállapodás
lejártáig 2 év vagy annál kevesebb idõ van hátra, a bérlet
tartamát legfeljebb a magánbefektetõi megállapodás megszûnéséig szólóan lehet meghatározni.”

28. §
Az R. 87. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az önálló lakóingatlanban vagy az ahhoz tartozó
területen lévõ személygépkocsi tárolót a lakás bérlõje részére kell bérbe adni, ha személygépkocsi van az õ vagy
vele jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója tulajdonában, vagy megállapodás alapján tartós használatában. Így kell eljárni a sorházi lakáshoz tartozó ilyen
helyiség esetében is.”

29. §
Az R. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„88. § A bérlõ a helyiséget kizárólag a saját, vagy a vele
jogszerûen, állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója
tulajdonában, illetõleg megállapodás alapján tartós használatában lévõ személygépkocsi tárolására használhatja.
A bérlõ a helyiségbe más személyt nem fogadhat be, használatát másnak nem engedheti át.”

30. §
(1) Az R. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) Személygépkocsi tároló helyiség esetében a 30. §
(1) és (2) bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a bérlõ vagy
a vele jogszerûen állandó jelleggel együtt lakó hozzátartozója
személygépkocsi tulajdonjogával, illetõleg megállapodás
alapján tartós használati jogával rendelkezik.”
(2) Az R. 90. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Vállalkozói HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiség esetében a 30. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható. A volt bérlõ ebben az esetben másik cserehelyiségre tarthat igényt. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a
bérleti szerzõdés azért szûnt meg, mert a magánbefektetõi
megállapodás tartama lejárt.”
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Az R. a következõ új alcímmel és 131/A. §-sal egészül ki:
„Hozzájárulás magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
és helyiség elidegenítéséhez
131/A. § A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás elidegenítéséhez a magánbefektetõi megállapodás tartama
(futamideje) alatt a területi lakásgazdálkodási szerv járulhat hozzá. A hozzájárulás abban az esetben adható meg, ha
a) az értékesítést a magánbefektetõ kezdeményezi,
b) azzal a céllal, hogy a lakást a bérlõ javára elidegenítse, és
c) az elidegenítés a helyi lakásgazdálkodási érdekeket
nem sérti.”

31. §
36. §
Az R. 93. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vállalkozói HM rendelkezésû személygépkocsi
tároló helyiség bérleti joga nem cserélhetõ el.”

Az R. 145. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
bérbeadója honvédelmi szerv.”

32. §
Az R. a következõ 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § Amennyiben a magánbefektetõi HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiség bérbeadója a honvédelmi szerv, annak átadására, átvételére a 95. §-ban meghatározottak az irányadók azzal, hogy az átadásról és az átvételrõl a helyi lakóházkezelõ szerv a honvédelmi szerv
útján tájékoztatja a magánbefektetõt.”

33. §
Az R. a következõ 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
esetében a 96. § (1) bekezdés c) pontja szerinti idõtartamot
a magánbefektetõi megállapodás alapján a honvédelmi
szervet megilletõ rendelkezési jog megszerzésétõl kell
számítani azzal, hogy az elidegenítésére történõ kijelölésre csak akkor kerülhet sor, ha a lakás (lakóépület) a
Magyar Állam tulajdonába és a HM vagyonkezelésébe
került.”

34. §
Az R. 102. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A HM központi lakásgazdálkodási szerv vezetõje a
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
és a HM Honvéd Vezérkar fõnök útján tesz javaslatot a
honvédelmi miniszternek az elidegenítésre történõ kijelölésre vagy a kijelölési javaslat elutasítására.”

37. §
Az R. a következõ 152/A. §-sal egészül ki:
„152/A. § (1) Lakásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel életkori korlátok nélkül vissza nem térítendõ juttatásra jogosult az a hivatásos és szerzõdéses katona, továbbá a honvédelmi szervvel jogviszonyban álló köztisztviselõ, közalkalmazott és munkavállaló, akinek a 28/A. §
(1) bekezdés szerinti lakásbérleti szerzõdése azért szûnik
meg, mert
a) a magánbefektetõvel kötött elhelyezési célú megállapodás megszûnt, és másik – e rendelet 60/A. §-ában
foglalt feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás
a szolgálati hely szerinti lakásellátási körzetben a bérlet
megszûnésével egyidejûleg nem juttatható;
b) a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonya a 30. § (1)–(2), továbbá (5) bekezdésében foglaltak
szerint, a magánbefektetõvel kötött megállapodás lejárta
elõtt szûnik meg, és másik – e rendelet 31/A. §-ának (5) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás részére a bérlet megszûnésével egyidejûleg nem
juttatható;
c) a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonya olyan
okból szûnik meg, mely alapján e rendelet szerint megfelelõ elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználat szabályai alapján kell eljárni, de másik – e rendelet 62. §-ának
(1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – HM rendelkezésû lakás részére a bérlet megszûnésével egyidejûleg nem juttatható.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott juttatás mértéke a
152. § (1) bekezdésében megállapított mindenkori legmagasabb összeg 1,75-szerese, de nem haladhatja meg az
igénylõ által vásárolt lakás vételárát.”
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38. §

42. §

Az R. a következõ 159/B. §-sal egészül ki:
„159/B. § (1) A 152/A. § (1) bekezdésében foglalt esetekben lakásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel életkori korlátok nélkül munkáltatói kölcsön adható az azt kérelmezõ részére, feltéve, hogy megfelel a kölcsönnyújtás
e rendeletben foglalt egyéb feltételeinek.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott munkáltatói kölcsön legfeljebb a 159. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint megállapítható támogatás legmagasabb értékének
1,75-szerese lehet.
(3) A kompenzatív jellegû munkáltatói kölcsön a
152/A. §-ban foglalt kompenzatív jellegû vissza nem térítendõ juttatással együttesen is igénybe vehetõ. Az együttesen nyújtott támogatások azonban ebben az esetben sem
haladhatják meg a kérelmezõ által vásárolt lakás vételárát.”

Az R. 183. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A központi lakásgazdálkodási szerv)
„j) elbírálja a helyi és területi lakásgazdálkodási szervek lakások bérletére, vásárlására, építésére, valamint
a HM rendelkezésû lakásállomány magánbefektetõi megállapodással történõ fejlesztésére tett javaslatait,”

39. §
Az R. 168. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt és vissza kell
vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezményezett)
„e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából
történõ nem teljesítése, továbbá összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének
megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más
állam állampolgárságának a megszerzése, és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt
a törvény erejénél fogva,”
(szûnt meg.)

43. §
Az R. 189. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A honvédelmi szervek szervezeti változásaival
összefüggésben a HM Központi Lakásbizottság elnöke
dönt a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi,
továbbá a 187. § (2) bekezdése szerinti keretgazda lakásbizottságok ideiglenes szervezeti összetételérõl, amit
a Honvédelmi Közlönyben közlemény formájában tesz
közzé.”

44. §
Az R. 190. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bizottság a hatáskörében)
„d) dönt a HM fõosztályvezetõi, valamint a velük azonos vagy magasabb besorolású vezetõi (parancsnoki) beosztást ellátó személyek, továbbá a HM Központi Lakásbizottság elnökének, titkárának és az MH vezénylõ zászlósának a lakásügyeiben,”

Záró rendelkezések
40. §
45. §
Az R. 175. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„175. § A kölcsöntámogatásban együttesen részesített
hozzátartozókat úgy kell tekinteni, mintha a kölcsönt egymás között egyenlõ arányban kapták volna, de a visszafizetéséért egyetemleges felelõsséggel tartoznak.”

Az R. – e rendelet 40. §-ával módosított – 175. §-ában
foglalt felelõsséget e rendelet hatálybalépését követõen
megítélt munkáltatói kölcsön támogatásban együttesen részesülõk esetében kell megállapítani.

41. §

Hatálybalépés

Az R. 180. § (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A helyi lakásgazdálkodási szerv)
„e) együttmûködik a területileg illetékes lakóházkezelõ
szervvel, a magánbefektetõvel vagy annak bérbeadásra jogosult képviselõjével, kapcsolatot tart a katonai, rendvédelmi és önkormányzati szervekkel.”

46. §
Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
12/2006. (XII. 5.) OKM
rendelete
a szakiskola és szakközépiskola kilencedik
évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának
igénylésérõl, folyósításáról és elszámolásának
rendjérõl szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 27. pontja alapján – figyelemmel a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésére – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igénylésérõl,
folyósításáról és elszámolásának rendjérõl szóló 14/2006.
(IV. 3.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás igénylése és folyósítása a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói esetében az illetékes MÁK-on keresztül a Rendelet 13. §-ában
meghatározottak szerint – a Rendelet 12/G. §-a figyelembevételével – történik.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A MÁK Igazgatóságok a Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint járnak el. Az Oktatási Minisztérium
az adatok felülvizsgálata után a szükséges elõirányzatot
a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3/1 Oktatási célú
humán szolgáltatások normatív állami támogatása címû
elõirányzata terhére a MÁK részére a normatíva kiutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja.”
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III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
54/2006. (XII. 5.) OGY
határozata
dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Kovács
Zoltán országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Veszprémi Városi Bíróság 8.B.1737/2006/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. december 4-i ülésnapján
fogadta el.

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
247/2006. (XII. 5.) KE
határozata

2. §

katonai bíró felmentésérõl

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács és a honvédelmi miniszter
együttes elõterjesztésére

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 4. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet” szöveg helyébe „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)” szöveg,
b) az R. 8. § (6) bekezdésében „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek” szöveg helyébe
a „Rendeletnek”
szöveg lép.

dr. Hildenbrand Róbertet 2006. december 30-ai
hatállyal – bírói tisztségének megtartása mellett – katonai
bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2006. november 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-1/5460-0/2006.
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A Köztársasági Elnök
248/2006. (XII. 5.) KE
határozata
katonai fõügyész és legfõbb ügyész helyettesének
kinevezésérõl
Az Alkotmány 52. § (1) bekezdés, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény 14. § (3) bekezdése alapján, a legfõbb ügyész javaslatára dr. Kovács Árpádot
katonai fõügyésszé, a legfõbb ügyész helyettesévé 2006.
december 16-ai hatállyal, határozatlan idõre kinevezem.
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2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Gyõrössy
Ferenc altábornagy szolgálati viszonyát 2006. december
29-én megszüntetem, és 2006. december 30-ai hatállyal
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. november 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. november 29.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
Sólyom László s. k.,

honvédelmi miniszter

köztársasági elnök

KEH ügyszám: V-3/5475/2006.

A Köztársasági Elnök
249/2006. (XII. 5.) KE
határozata
legfõbb ügyész helyettesének kinevezésérõl
Az Alkotmány 52. § (1) bekezdés, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény 14. § (3) bekezdése alapján, a legfõbb ügyész javaslatára dr. Bonomi Nóra Katalint
a legfõbb ügyész helyettesévé 2006. december 16-ai hatállyal, határozatlan idõre kinevezem.
Budapest, 2006. november 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: V-3/5472/2006.

KEH ügyszám: V-5/5095/2006.

A Köztársasági Elnök
251/2006. (XII. 5.) KE
határozata
vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Sági
János vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2006. december
29-én megszüntetem, és 2006. december 30-ai hatállyal
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. november 9.
Sólyom László s. k.,

A Köztársasági Elnök
250/2006. (XII. 5.) KE
határozata
altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/5094/2006.
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A Köztársasági Elnök
252/2006. (XII. 5.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
254/2006. (XII. 5.) KE
határozata

határõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

határõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 54. § alapján az igazságügyi és rendészeti
miniszter elõterjesztésére dr. Sütõ Tamás határõr vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2006. december 30-án megszüntetem, és 2006. december 31-ei hatállyal nyugállományba helyezem.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontja alapján,
tekintettel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
197. § (4) bekezdésére, a belügyminiszter elõterjesztésére
visszavonom a 22/2005. (II. 16.) KE határozatomat, és
megállapítom, hogy Ferencsik Pál határõr dandártábornok
szolgálati viszonya 2005. november 30-án megszûnt,
egyúttal 2005. december 1-jei hatállyal nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2006. október 19.
Sólyom László s. k.,

Budapest, 2006. november 29.

köztársasági elnök

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. október 20.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/4782/2006.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. november 29.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/0441-2/2006.

A Köztársasági Elnök
253/2006. (XII. 5.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

A Köztársasági Elnök
255/2006. (XII. 5.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Németh
István dandártábornok szolgálati viszonyát 2006. december 29-én megszüntetem, és 2006. december 30-ai
hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. november 9.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tamás Sándor ezredest 2006. december 29-ei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. november 20.
Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. november 24.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/5093/2006.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/5291-2006.
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A Köztársasági Elnök
256/2006. (XII. 5.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az oktatási és
kulturális miniszter elõterjesztésére, kimagasló színvonalú
szakmai munkájáért
Dongó Istvánnénak, a Kübekházi Általános Iskola
nyugalmazott igazgatóhelyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2006. október 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Kormány határozatai
A Kormány
1116/2006. (XII. 5.) Korm.
határozata
a kincstári vagyonba tartozó, az országos kisebbségi
önkormányzatok használatába adott épületeknek,
épületrészeknek az országos kisebbségi
önkormányzatok ingyenes tulajdonába adásáról
1. A Kormány a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
CXIV. törvény 72. §-ának (7) bekezdésében foglaltak
alapján, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény 59/A. §-ának végrehajtása
érdekében – a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az országos kisebbségi önkormányzatok között létrejött ingyenes
használati megállapodások figyelembevételével – egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként az országos kisebbségi
önkormányzatok tulajdonába adja a mellékletben megjelölt, kincstári vagyonba tartozó ingatlanokat, illetõleg
ingatlanrészeket.
2. A Kormány felhívja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hogy az Országos Cigány Önkormányzattal az ingyenes tulajdonba adási szerzõdést úgy kell megkötni, hogy
az Országos Cigány Önkormányzat számára biztosított, az
ingatlan fennmaradó részén fennálló határozatlan idejû
bérleti jogviszony – az annak felülvizsgálata következtében esetlegesen szükséges módosítások mellett – fennmaradjon.
3. A Kormány megbízza a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történõ bejegyzésére alkalmas, ingyenes tulajdonba adásról szóló szerzõdéseket 2006. december 31-éig kösse meg.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,

KEH ügyszám: VII-2/4758/2006.

szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet az 1116/2006. (XII. 5.) Korm. határozathoz
Ingatlan adatok
Önkormányzat

Ingatlan címe

föld
m2

épület
m2

–

222
(51 m2 galériával)

–

291 ingatlanrész

–

378

1089 Budapest VIII., Bíró L. u. 24.
hrsz.: 38806

690

290

1102 Budapest X., Állomás u. 10.
ép.: A fsz.
hrsz.: 39007/0/A/2
1026 Budapest II., Júlia u. 9. alagsor 1.,
mfsz. 1. és garázs
hrsz.:
11510/36/A/1
11510/36/A/2
11510/36/A/3
Budapest II., Palatinus u. 4.
hrsz.: 15178/13/A/1

455

285

850

266
(+26 m2
egyéb területtel)
garázs: 23

–

Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata
és román helyi önkormányzat
Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata

Székház: 5700 Gyula, Vár u. 16.
(5700 Gyula, Eminescu u. 1.)
hrsz.: 2576
Fõvárosi Kirendeltség: 1053 Budapest V.,
Ferenciek tere 3. II. em. 6/B
hrsz.: 24004/A/31

906

156
(Az alapító
okirat szerint hozzá
tartozó mellékhelyiségek +36
és 23 m2 terasz,
1. sz. tároló, 3.
és 4. sz. gépkocsi beállóhely)
262

–

59

Országos Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat
Szerb Országos
Önkormányzat és Fõvárosi
Szerb Önkormányzat

1147 Budapest XIV., Gyarmat u. 85/B
hrsz.: 31076/1
1055 Budapest V., Falk M. u. 3. II. em.
hrsz.:
24926/0/A/25
24926/0/A/26
24926/0/A/27
24926/0/A/28
1114 Budapest XI., Fadrusz u. 11/A
hrsz.: 4367/36

538
–

259
(30 m2 garázzsal)
425

658

298+66 tetõtér

Bolgár Országos
Önkormányzat és Fõvárosi
Bolgár Önkormányzat

Országos Cigány
Önkormányzat
Görög Országos
Önkormányzat és Fõvárosi
Görög Önkormányzat
Országos Horvát
Önkormányzat és Fõvárosi
Horvát Önkormányzat
Országos Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat
Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata

Országos Örmény
Önkormányzat

Országos Szlovák
Önkormányzat

1097 Budapest IX., Lónyai u. 41.
ép.: B.
hrsz.:
37097/0/B/6
37097/0/B/15
37097/0/B/16
1074 Budapest VII., Dohány u. 76.
I. emelet
hrsz.: 33679
1054 Budapest V., Vécsey u. 5. I. em.
hrsz.: 24722/0/A/8

mûemléki
megjegyzés

Budapest
Világörökség
Mûemléki
jelentõségû terület

Budapest
Világörökség
Mûemléki
jelentõségû terület

Budapest
Világörökség
Mûemléki
jelentõségû terület
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Ingatlan adatok

Önkormányzat

Ingatlan címe

Országos Szlovén
Önkormányzat

Székház: 9985 Felsõszölnök,
Templom u. 8.
hrsz.: 3

Országos Szlovén
Önkormányzat

Fõvárosi Kirendeltség: Budapest VII.,
Rumbach S. u. 12. III/1.
hrsz.: 34210/1/A/9
1065 Budapest VI., Hajós u. 1.
hrsz.: 29341/0/A/16

Országos Ukrán
Önkormányzat

föld
m2

épület
m2

mûemléki
megjegyzés

1070

160 +melléképület
20
(118 m2
autóparkolóval)

Budapest
Világörökség
Mûemléki
jelentõségû terület
és Mûemléki
környezete
a Rumbach S. u.
11–13.
Zsinagógának

–

99

208

379

Budapest
Világörökség
Mûemléki
jelentõségû terület

A Kormány
1117/2006. (XII. 5.) Korm.
határozata
a Barankovics István Alapítvány támogatásáról
A Kormány
– a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 32. §-ának (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az I. Országgyûlés fejezet, 8. Pártalapítványok támogatása cím elõirányzatát módosítja, valamint
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
2006. évi központi költségvetés általános tartalékából átcsoportosítást rendel el
a mellékletben foglaltak szerint.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet az 1117/2006. (XII. 5.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2006.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímszám szám
csop.név
csop.csop.szám
szám port- ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám
I.
8

265823
271745

5
6

Országgyûlés
Pártalapítványok támogatása
Tartalék
Barankovics Alapítvány

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
szabály/
(+/–)
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

–43,9
50,1
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A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímszám szám
csop.név
csop.csop.szám
szám port- ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám
X.
20

001414
1
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Miniszterelnökség
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka
a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

–6,2

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

50,1

III.
negyedév

IV.
negyedév

50,1

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány
1118/2006. (XII. 5.) Korm.
határozata

– a pénzügyminiszter javaslatára – kinevezem dr. Deák
Péter Ferencet és dr. Kovács Jánosnét.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
vezérigazgatójának kinevezésérõl
A Kormány az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Zrt. Alapító Okiratának 3.1. és 3.3. C) pontja alapján 2006.
december 5-i hatállyal dr. Deák Péter Ferencet az
ÁPV Zrt. vezérigazgatójává kinevezi.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
79/2006. (XII. 5.) ME
határozata
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
Igazgatósága tagjainak kinevezésérõl
Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 12. §-ának
(3) bekezdése alapján az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatóságának tagjává 2006. december
5. napjától 2007. június 30. napjáig terjedõ idõtartamra

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
közleménye
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok 2006. évi II. ütemû támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 6. számú mellékletének 1. pontja alapján 2006.
évben, a második ütemben az 1. számú melléklet szerinti
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi önkormányzatok együttesen 1 371 602 ezer forint támogatásban
részesülnek.
A 2. számú melléklet szerinti önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a költségvetési törvény szerint
nincs lehetõség.
A támogatások átutalása a közzétételt követõen, soron
kívül történik.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet

Sorszám

Támogatásban részesülõ önkormányzatok
Sorszám

Önkormányzat neve

Támogatás
(ezer Ft)

Baranya megye
1.
2.

Magyarszék
Somogyhárságy
Baranya megye összesen:

596
1 652
2 248

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bács-Kiskun megye
3.
4.
5.
6.

Csólyospálos
Kalocsa
Kiskõrös
Soltszentimre
Bács-Kiskun megye összesen:

4 053
15 540
34 835
4 299
58 727

Békés megye
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Battonya
Biharugra
Békésszentandrás
Békéssámson
Bélmegyer
Doboz
Hunya
Kamut
Kisdombegyház
Körösnagyharsány
Kötegyán
Mezõkovácsháza
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Tarhos
Békés megye összesen:

2 482
896
5 440
167
13 324
3 958
5 346
3 862
4 436
597
830
30 115
1 065
4 688
2 928
80 134

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
22.
23.
24.
25.
26.

Abaújszántó
Arló
Bodrogolaszi
Borsodnádasd
Domaháza

69 446
4 281
681
4 029
2 167

11625
Önkormányzat neve

Fony
Girincs
Kazincbarcika
Ládbesenyõ
Mogyoróska
Nagycsécs
Putnok
Szendrõ
Vajdácska
Vilyvitány
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

5 779
19 335
76 674
1 020
2 004
1 371
3 668
1 169
5 177
1 718
198 519

Csongrád megye
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Apátfalva
Csanádpalota
Csanytelek
Derekegyház
Dóc
Ferencszállás
Kiszombor
Klárafalva
Maroslele
Mindszent
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Szegvár
Tömörkény
Üllés
Zákányszék
Csongrád megye összesen:

4 523
19 423
2 420
808
1 177
1 336
2 020
1 902
134
11 188
2 384
7 216
433
4 797
321
1 416
1 071
62 569

Fejér megye
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Csabdi
Dég
Hantos
Lepsény
Nagylók
Vál
Fejér megye összesen:

14 693
13 815
2 197
20 000
1 372
6 232
58 309
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Támogatás
(ezer Ft)

Sorszám
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Önkormányzat neve

Gyõr-Moson-Sopron megye
60.

Gyõrladamér
Gyõr-Moson-Sopron megye összesen:

Pest megye
14 379
14 379

83. Váckisújfalu
Pest megye összesen:

Hajdú-Bihar megye
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Bakonszeg
Berekböszörmény
Bihardancsháza
Hosszúpályi
Magyarhomorog
Nagykereki
Nádudvar
Püspökladány
Sárrétudvari
Tetétlen
Téglás
Hajdú-Bihar megye összesen:

Heves
Pétervására
Szihalom
Tarnaszentmiklós
Váraszó
Heves megye összesen:

4 051
1 047
681
10 050
5 760
1 510
19 443
20 071
2 338
5 255
14 395
84 601

43 944
5 410
15 238
6 159
1 667
72 418

Komárom-Esztergom megye
77.

Nagysáp
Komárom-Esztergom megye
összesen:

3 119
3 119

Nógrád megye
78.
79.
80.
81.
82.

Balassagyarmat
Érsekvadkert
Nézsa
Nógrádszakál
Szirák
Nógrád megye összesen:

3 826
3 826

Somogy megye

Heves megye
72.
73.
74.
75.
76.

Támogatás
(ezer Ft)

12 351
10 852
7 026
4 270
11 491
45 990

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Andocs
Barcs
Buzsák
Csurgó
Gadány
Hedrehely
Homokszentgyörgy
Kadarkút
Kaposkeresztúr
Kálmáncsa
Magyaregres
Szentbalázs
Tab
Tótújfalu
Somogy megye összesen:

1 499
28 353
8 496
14 600
3 087
4 807
1 420
1 176
4 689
564
4 260
2 103
6 118
2 081
83 253

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Ajak
Anarcs
Balkány
Beregsurány
Bököny
Demecser
Fehérgyarmat
Gávavencsellõ
Gelénes
Gyõrtelek
Ibrány
Jármi
Kállósemjén
Kék
Kérsemjén
Kisléta
Kisvárda
Kisvarsány

2 553
4 640
12 797
2 457
4 264
4 910
31 221
3 981
499
1 629
4 616
1 404
1 357
1 200
3 156
1 477
73 284
3 257
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116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
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Levelek
Magosliget
Mérk
Nagyecsed
Nyírbátor
Nyírcsaholy
Nyíribrony
Nyírkércs
Nyírpilis
Nyírtelek
Ófehértó
Penészlek
Ramocsaháza
Rétközberencs
Rozsály
Szamoskér
Szamosszeg
Székely
Terem
Tiszabecs
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszaszalka
Uszka
Újfehértó
Vasmegyer
Vámosoroszi
Záhony
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
összesen:

Támogatás
(ezer Ft)

10 156
65
1 526
9 356
20 312
1 695
947
4 462
4 918
11 227
1 254
26 595
704
5 823
2 172
402
185
1 236
456
479
2 115
4 960
22
1 233
16 583
1 342
288
17 351
306 566

Jász-Nagykun-Szolnok megye
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Abádszalók
Cibakháza
Kunhegyes
Nagyrév
Tiszaigar
Tiszajenõ
Tiszapüspöki
Újszász
Jász-Nagykun-Szolnok megye
összesen:

56 990
10 571
22 152
2 340
1 568
1 970
2 324
4 722
102 637

Sorszám
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Támogatás
(ezer Ft)

Tolna megye
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Alsónyék
Decs
Döbrököz
Gyulaj
Nak
Sárszentlõrinc
Tolna megye összesen:

1 568
23 801
9 611
9 767
229
15 267
60 243

Vas megye
158.
159.
160.
161.

Felsõcsatár
Olaszfa
Rábahídvég
Vasvár
Vas megye összesen:

7 280
823
1 920
14 360
24 383

Veszprém megye
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Dabronc
Kerta
Õsi
Somlószõlõs
Sümeg
Zalahaláp
Veszprém megye összesen:

7 481
4 170
11 000
7 429
8 819
21 991
60 890

Zala megye
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Alibánfa
Csonkahegyhát
Csömödér
Dobri
Lovászi
Maróc
Pölöske
Páka
Sármellék
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalavár
Zala megye összesen:

1 424
668
4 684
7 709
5 380
2 518
2 325
1 079
789
5 627
10 950
5 638
48 791

ORSZÁG ÖSSZESEN:

1 371 602
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2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok
Sorszám

Önkormányzat neve

Sorszám

16.
17.
18.
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Somogyjád
Somogyszil
Zics

Bács-Kiskun megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1.

Katymár

Békés megye
2.
3.
4.
5.
6.

Bucsa
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Kunágota
Lõkösháza

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Besenyõd
Mátészalka
Nagycserkesz
Nyírbéltek
Tarpa
Tornyospálca
Tuzsér
Zsurk

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
27.
7.

Csépa

Ózd
Vas megye
Csongrád megye
28.

8.

Meszlen

Röszke
Zala megye
Fejér megye

9.

29.
30.
31.

Csõsz

Csesztreg
Kisbucsa
Zalalövõ

Nógrád megye
10.

Becske

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
közleménye
Somogy megye

11.
12.
13.
14.
15.

Balatonboglár
Fonyód
Hetes
Hosszúvíz
Kánya

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított döntési jog alapján:
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2006. június 28-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
46/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Csongrád megye temetõibõl
az alábbi sírhelyeket:
Parcella

Sor

Szeged, Dóm
Altemplom
Altemplom
Szeged, Dugonics temetõ
IV/D
1
IV/D
7

Sír

Név

Foglalkozás

Klebelsberg Kunó, thumburgi gróf
Foerk Ernõ

politikus, miniszter, az MTA tagja
építész, restaurátor

4
6

Magyar Ede
Malina Gyula

15
10
5

Eperjessy Kálmán
Kálmány Lajos
Birkás Géza

építész
vízépítõ mérnök, országos középítési
felügyelõ
történész, levéltáros, fõiskolai tanár
katolikus pap, folklorista
irodalom- és mûvészettörténész, egyetemi
tanár, rektor

9
10

Cserzy Mihály
Kocsis Lajos

író
olimpiai bajnok labdarúgó

II/18
I/5

Miháltz István
Dézsi Lajos

D/2
Szeged, Izraelita temetõ
6
12
63
5

I/29–30

Buday Árpád

geológus, egyetemi tanár
irodalomtörténész, egyetemi tranár, rektor,
az MTA tagja
régész, muzeológus, egyetemi tanár, dékán

16
14/15

Pick Márk
Julesz Miklós

98
2
Szeged, Belvárosi temetõ
II
kzp
II
kzp
III

4

V/B
V/B
VIII

11
16
3

Szeged, Alsóvárosi temetõ
II/A
8
II/C
16
Szeged, Református temetõ
D/1
D/2

III

Pick Jenõ

111–126
127–136
28–30

Kiss Ferenc
Rapaich Radó, ruhmwerthi
Grasselly Gyula

411–412

Csefkó Gyula
Vedres István
Szõkefalvi-Nagy Gyula

III
IV

kzp
8

133–138
654–655

IV

9

678

X Dísz
X Dísz
X Dísz
X Dísz
X Dísz

bal
bal
bal
bal
jobb

30–32
48–50
59
76–79
1

X Dísz

jobb

11

Kolosváry Gábor, kolozsvári

X Dísz

jobb

12

Obermayer Ernõ

X Dísz

jobb

14

Kukán Ferenc

X Dísz

jobb

89

Erdélyi Mihály

Szentiványi Róbert
Kállay Albert, nagykállói
Reinbold Béla
Ditrói Gábor
Herrmann Antal
Jáki Gyula

gyáros
orvos, belgyógyász, egyetemi tanár,
az MTA tagja
gyáros
erdõmérnök, ökológus
jogász, politikus, államtitkár
geokémikus, egyetemi tanár, dékán,
az MTA tagja
nyelvész, folklorista, fõiskolai tanár,
az MTA tagja
vízépítõ mérnök, Szeged fõmérnöke
matematikus, egyetemi tanár, dékán,
az MTA tagja
katolikus pap, könyvtáros, fõiskolai tanár,
a gyulafehérvári Batthyáneum igazgatója
politikus, fõispán
orvos, biokémikus, egyetemi tanár, rektor
orvos, szemész, egyetemi tanár, rektor
néprajzkutató, folklorista
orvos, sebész, orvostörténész, egyetemi
tanár, rektor
zoológus, paleontológus, muzeológus,
egyetemi tanár, az MTA tagja
mezõgazdász, vegyészmérnök,
növénynemesítõ, az MTA tagja
orvos, szemész, egyetemi tanár, dékán,
feltaláló
festõ, grafikus
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Parcella

Sor

Sír

X Dísz

jobb

90

Wagner Richárd

X Dísz

hátsó

83

Dávid Lajos

X Dísz

hátsó

87

Jancsó Miklós, gidófalvi

X

kzp 1

20

Koltay-Kastner Jenõ

X
X
X
X
X

kzp
kzp
kzp
kzp
2

78–83
228–230
231–238a
371–385
121

Imre Lajos
Fazekas I. Gyula
Gellért Albert
Shvoy Kálmán
Schmidt Henrik

X

4

276–278

Polner Ödön

XI
XII
XII

2
10
10

131–133
659
695–697

Tonelli Sándor
Purjesz Béla
Budó Ágoston

XVII Dísz

1

1

Karády István

XVII Dísz
XVII Dísz

2
2

19–20
21–22

Horváth Imre
Fodor Géza

XVII Dísz

2

23–24

Kalmár László

XVII Dísz

3

26–27

Ivánovics György

XXI/1

2

78
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Név

Foglalkozás

Korda
kápolna
Csanádpalota, lezárt Római katolikus temetõ
emlékpark
Hódmezõvásárhely, Dilinka temetõ
A/1
1
13
B/3
1
28

Korda János, magyarcsékei

földrajztudós, klimatológus, egyetemi tanár,
dékán
gyógyszerész, kémikus, egyetemi tanár,
dékán
orvos, farmakológus, egyetemi tanár,
az MTA tagja
irodalomtörténész, történész, egyetemi
tanár, rektor, az MTA tagja
kémikus, radiológus, egyetemi tanár
orvos, igazságügyi szakértõ, egyetemi tanár
orvos, anatómus, egyetemi tanár, dékán
altábornagy, politikus
nyelvész, germanista, egyetemi tanár,
rektor, az MTA tagja
jogtudós, egyetemi tanár, rektor,
az MTA tagja
közgazdász, író, mûvelõdéstörténész
orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, rektor
fizikus, egyetemi tanár, dékán,
az MTA tagja
orvos, belgyógyász, patológus, egyetemi
tanár
botanikus, ökológus, egyetemi tanár
matematikus, egyetemi tanár, rektor,
az MTA tagja
matematikus, informatikus, egyetemi tanár,
rektor, az MTA tagja
orvos, mikrobiológus, bakteriológus,
egyetemi tanár, dékán, az MTA tagja
orvos, biológus, genetikus, egyetemi tanár,
az MTA tagja
1848-as nemzetõr alezredes

Kelemen László

színigazgató, mûfordító, író

Bibó Lajos, barátosi
Imre Sándor

B/3
1
28
Hódmezõvásárhely, Római katolikus temetõ
6. tábla I. út
1
5
Hódmezõvásárhely, Kincses temetõ
Díszpolgári
Ravatalozó
sírhely
mellett
Díszpolgári
Ravatalozó
sírhely
mellett
A/1
1
11

Imre Lajos

író, publicista, lapszerkesztõ
református lelkész, irodalomtörténész,
nyelvész, egyetemi tanár, rektor,
az MTA tagja
irodalomtörténész, fõgimnáziumi igazgató

Endre Béla

festõ, grafikus, keramikus

Nagy György, kaáli

politikus, jogász, publicista

Tornyai János

festõ, grafikus

Szeremlei Sámuel

református lelkész, történész, egyházi író,
az MTA tagja
jogász, politikus, alispán, mezõgazdász,
az MTA tagja
néprajzkutató, muzeológus, régész,
mûvészettörténész

Csik Lajos

A/2

3

14

Kovács Ferenc

D/1

1

1

Kiss Lajos
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Sor

Sír

Makó, Református ó-temetõ
III/C
4
Makó, Izraelita temetõ
A
10
7
Makó, Belvárosi katolikus temetõ
I/2
1
34–35–36
Sándorfalva, Felsõ temetõ
3/1
1
1 Díszsírhely
Szentes, Szeder-temetõ
3
3
2
Szentes, Alsó református temetõ
7
Új kriptasor
É–D felé

8

Név
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Foglalkozás

Erdei Ferenc

író, politikus, miniszter, agrárközgazdász,
az MTA tagja és fõtitkára

Makai Emil

költõ, író, publicista, mûfordító

Szabó Dezsõ

történész, egyetemi tanár, az MTA tagja

Pallavicini György, õrgróf

politikus, államtitkár, kormánybiztos

Kiss Bálint

református lelkész, egyháztörténész,
pedagógus, az MTA tagja

Szalai István

református lelkész, pedagógus, filozófiai
író, az MTA tagja

Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
elnöke
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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