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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi C.
tör vény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
 szóló 2001. évi C. tör vény módosításáról*

1.  § A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény (a továb biak ban: Etv.) 1.  §
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„E tör vényt kell al kal maz ni ak kor is, ha az el is me rés
a szak mai gya kor la ton ala pul.”

2.  § Az Etv. 8.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Ha olyan kül föl di bi zo nyít vány vagy ok le vél jogi ha tá -
lyát kell meg ál la pí ta ni, ame lyet va la mely, a Lissza bo ni
Egyez ményt ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el is me rõ ál lam ban 
[13.  § (1) be kez dés] ál lí tot tak ki, az el já ró ha tó ság a meg -
ke re sést a Lissza bo ni Egyez mény IX.2. Cik ke sze rin ti kül -
föl di in for má ci ós köz pont hoz in té zi.”

3.  § Az Etv. 14.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A kül föl di kö zös fo ko za tot ta nú sí tó ok le vél az
(1)–(3) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val ab ban az
eset ben is mer he tõ el ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
meg sze rez he tõ fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet ta nú sí tó ok -
levélként, ha

a) a kül föl di kö zös fo ko zat leg alább egy, a Lissza bo ni
Egyez ményt ma gá ra néz ve kö te le zõ nek el is me rõ ál lam
[13.  § (1) be kez dés] bel sõ joga sze rint fel sõ ok ta tá si fo ko -
zat nak mi nõ sül, és

b) a kö zös fo ko za tot ki ál lí tó va la mennyi kül föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek mi nõ sül ab ban az ál lam ban, amely ben a szék he -
lye van.”

4.  §  Az Etv. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45.  § E fe je zet ren del ke zé se it kell al kal maz ni – az
53/A.  §-ban fog lalt el té ré sek kel –, ha a ké rel me zõ akár ön -
ál ló vál lal ko zó ként, akár fog lal koz ta tott ként kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get szán dé ko zik gya ko -
rol ni Ma gyar or szá gon.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 27-i ülés nap ján
 fogadta el.

5.  § Az Etv. a kö vet ke zõ 53/A.  §-sal egé szül ki:
„53/A.  § (1) A (2)–(9) be kez dés ren del ke zé se it kell al -

kal maz ni, ha a ké rel me zõ
a) mér ge zõ ter mé kek ke res ke del mé vel vagy for gal ma -

zá sá val kí ván fog lal koz ni Ma gyar or szá gon, és szak mai te -
vé keny sé ge kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zik, vagy

b) a 45–53.  § ha tá lya alá tar to zó, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szak mai te vé keny sé ge mér ge zõ ter mé kek
fel hasz ná lá sát igény li.

(2) Ha az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti te vé keny ség
Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség, a ké -
rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség gya kor lá sá ra
ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként öt egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként két egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, fel té ve, hogy ren del ke zik olyan iga zo lás -
sal, amely ta nú sít ja, hogy mér ge zõ ter mé kek ke res ke del -
mé re és for gal ma zá sá ra jo go sult va la mely tag ál lam ban,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség gya kor lá sá ra fel ké -
szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert kép zés ben ré sze sült,

d) fog lal koz ta tott ként há rom egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, fel té ve, hogy ren del ke zik olyan iga zo lás -
sal, amely ta nú sít ja, hogy mér ge zõ ter mé kek ke res ke del -
mé re és for gal ma zá sá ra jo go sult va la mely tag ál lam ban,
vagy

e) fog lal koz ta tott ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség gya kor lá sá ra fel ké -
szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert kép zés ben ré sze sült.

(3) A (2) be kez dés ren del ke zé sei ki zá ró lag azon be cso -
ma golt mér ge zõ ter mé kek ke res ke del mé re és for gal ma zá -
sá ra vo nat koz nak, ame lye ket ere de ti cso ma go lá suk ban
szán dé koz nak a fo gyasz tók hoz el jut tat ni.

(4) Ha az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti te vé keny ség
Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség, a ké -
rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség gya kor lá sá ra
ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként hat egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, fel té ve, hogy ren del ke zik olyan iga zo -
lás sal, amely ta nú sít ja, hogy mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná -
lá sá ra jo go sult va la mely tag ál lam ban,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség gya kor lá sá ra fel ké -
szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert kép zés ben ré sze sült,
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d) fog lal koz ta tott ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, fel té ve, hogy ren del ke zik olyan iga zo lás -
sal, amely ta nú sít ja, hogy mér ge zõ ter mé kek fel hasz ná lá -
sá ra jo go sult va la mely tag ál lam ban, vagy

e) fog lal koz ta tott ként öt egy mást kö ve tõ éven ke resz tül 
foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé sét
meg elõ zõ en a te vé keny ség gya kor lá sá ra fel ké szí tõ, a tag -
ál lam ál tal el is mert kép zés ben ré sze sült.

(5) A (4) be kez dés a), c) és e) pont jai nem al kal maz ha -
tók, ha a ké rel me zõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott,
na gyon mér ge zõ ter mé ke ket, il let ve ir tó sze re ket kí ván fel -
hasz nál ni.

(6) A (4) be kez dés b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben, ha a ké rel me zõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott, na gyon mér ge zõ ter mé ke ket, il let ve ir tó sze re ket kí -
ván fel hasz nál ni, ak kor a ké rel me zõ ki zá ró lag ab ban az
eset ben jo go sult a na gyon mér ge zõ ter mé kek, il let ve ir tó -
sze rek ma gyar or szá gi fel hasz ná lá sá ra, ha a ké rel me zõ iga -
zo lá sa azt is ta nú sít ja, hogy mely na gyon mér ge zõ ter mék
vagy ter mé kek, il let ve ir tó szer vagy ir tó sze rek fel hasz ná -
lá sá ra jo go sult va la mely tag ál lam ban.

(7) A (2) be kez dés a) pont ja, a (4) be kez dés a) pont ja és
a (6) be kez dés sze rin ti eset ben a ké rel me zõ ak kor foly tat ta
te vé keny sé gét az elõ írt idõ tar ta mig, ha te vé keny sé gét a
ké re lem be nyúj tá sa kor is foly tat ja, vagy ha te vé keny sé gét
meg szün tet te, ak kor a te vé keny ség meg szün te té sé tõl a ké -
re lem be nyúj tá sá ig nem telt el két év nél hosszabb idõ tar -
tam.

(8) Ha a ké rel me zõ azon iga zo lá sá ból, amely ta nú sít ja,
hogy mér ge zõ ter mé kek ke res ke del mé re és for gal ma zá sá -
ra jo go sult va la mely tag ál lam ban, vagy a ké rel me zõ ál tal a 
te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en el vég zett, a te vé -
keny ség gya kor lá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert
kép zé se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy

a) a ké rel me zõ csak meg ha tá ro zott mér ge zõ ter mé kek
ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra jo -
go sult, il let ve a kép zés a ké rel me zõt csak meg ha tá ro zott
mér ge zõ ter mé kek ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy
fel hasz ná lá sá ra ké szí tet te fel, vagy

b) a ké rel me zõ meg ha tá ro zott mér ge zõ ter mé kek ke -
res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra nem
jo go sult, il let ve a kép zés a ké rel me zõt meg ha tá ro zott mér -
ge zõ ter mé kek ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel -
hasz ná lá sá ra nem ké szí tet te fel,
ak kor az el já ró ha tó ság az iga zo lás ban fog lalt kor lá to zá -
sok nak meg fele lõen kor lá toz za azon mér ge zõ ter mé kek
kö rét, ame lyek ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel -
hasz ná lá sá ra a ké rel me zõ jo go sult Ma gyar or szá gon.

(9) A (8) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen kell al -
kal maz ni a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ge zõ anya -
gok kal meg egye zõ ak tív ha tó anya go kat tar tal ma zó, va la -
mint az em ber i, ál la ti vagy nö vé nyi egész ség re néz ve a
(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ge zõ ter mé ke ké vel
meg egye zõ, köz vet len vagy köz ve tett koc ká za tot je len tõ
mér ge zõ ter mé kek ese té ben.”

6.  § Az Etv. 67.  §-a a kö vet ke zõ új (5)–(6) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez -
dés re vál to zik:

„(5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, a nö vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter és a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az 53/A.  §
(5) be kez dé se sze rin ti na gyon mér ge zõ ter mé kek, il let ve
ir tó sze rek fel so ro lá sát együt tes ren de let ben köz zé te gyék.

(6) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, a nö vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
ha tás kö ré ben – a na gyon mér ge zõ ter mé kek vo nat ko zá sá -
ban a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –

a) ren de let ben köz zé te gye az 53/A.  § (1) be kez dé sé nek 
a) és b) pont ja sze rin ti szak mai te vé keny sé gek felsoro -
lását,

b) ki je löl je azt a ha tó sá got, amely nek fel adat kö ré be
tar to zik a Ma gyar or szá gon foly ta tott, mér ge zõ ter mé kek
ke res ke del mé re, for gal ma zá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó szak mai gya kor lat ról vagy jo go sult ság ról  szóló
iga zo lás ki ál lí tá sa,

c) meg ál la pít sa a mér ge zõ ter mé kek kel kap cso la tos
szak mai te vé keny sé gek szak mai gya kor la ton ala pu ló el is -
me ré sé nek rész le tes el já rá si sza bá lya it.”

7.  § Az Etv. 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

69.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 89/48/EGK irány el ve a leg alább há rom -
éves fel sõ ok ta tá si kép zés ben szer zett ok le ve lek köl csö nös
el is me ré sé nek ál ta lá nos rend sze ré rõl,

b) a Ta nács 92/51/EGK irány el ve a szak mai kép zés el -
is me ré sé nek má so dik, a 89/48/EGK irány el vet ki egé szí tõ
ál ta lá nos rend sze ré rõl,

c) a Ta nács 99/42/EK irány el ve a li be ra li zált és az át -
me ne ti irány el vek sza bá lyo zá sa alá esõ fog lal ko zá sok hoz
kap cso ló dó, szak mai kép zés ben meg sze rez he tõ bi zo nyít -
vá nyok el is me ré sé nek sza bá lya i ról,

d) a Ta nács 77/452/EGK irány el ve az ál ta lá nos ápo lók
bi zo nyít vá nya i nak köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a le -
te le pe dés jo gá nak és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak
gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé se ket; va la mint a Ta nács
77/453/EGK irány el ve a tag ál la mok ápo lók te vé keny sé gé -
re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak az össze han go lá sá ról,

e) a Ta nács 93/16/EGK irány el ve az or vo sok sza bad
moz gá sá ról és az ok le ve lek köl csö nös el is me ré sé rõl,

f) a Ta nács 78/686/EGK irány el ve a fog szak or vo si ok -
le ve lek köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a le te le pe dés
jo gá nak és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak gya kor lá -
sát elõ se gí tõ in téz ke dé se ket; va la mint a Ta nács
78/687/EGK irány el ve a tag ál la mok fog or vo sok te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak az össze han go lá -
sá ról,
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g) a Ta nács 80/154/EGK irány el ve a szü lész nõi bi zo -
nyít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a le te le pe -
dés jo gá nak és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak gya -
kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé se ket; va la mint a Ta nács
80/155/EGK irány el ve a tag ál la mok szü lész nõk te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak az össze han go lá sá ról,

h) a Ta nács 85/432/EGK irány el ve a tag ál la mok meg -
ha tá ro zott gyógy sze ré szi te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog -
sza bá lya i nak össze han go lá sá ról; va la mint a Ta nács
85/433/EGK irány el ve a gyógy sze rész ok le ve lek köl csö -
nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a gyógy sze ré sze ti te vé keny -
ség gya kor lá sa cél já ból tör té nõ le te le pe dést elõ se gí tõ in -
téz ke dé se ket,

i) a Ta nács 85/384/EGK irány el ve az épí té szek ok le ve -
le i nek köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a le te le pe dés és
a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak gya kor lá sát elõ se gí tõ
in téz ke dé se ket,

j) a Ta nács 78/1026/EGK irány el ve az ál lat or vo si ok le -
ve lek köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a le te le pe dés és a
szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak gya kor lá sát elõ se gí tõ
in téz ke dé se ket,

k) a Ta nács 81/1057/EGK irány el ve az or vo sok, ál ta lá -
nos ápo lók, fog or vo sok és ál lat or vo sok ok le ve le i nek, vég -
bi zo nyít vá nya i nak és bi zo nyít vá nya i nak köl csö nös el is -
me ré sé rõl  szóló 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK
és 78/1026/EGK irány el vek ki egé szí té sé rõl,

l) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány -
el ve a szak ké pe sí té sek el is me ré sé nek ál ta lá nos rend sze ré -
rõl  szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK ta ná csi irány elv, va la -
mint az ál ta lá nos ápo lói, a fog or vo si, az ál lat or vo si, a szü -
lész nõi, az épí tész mér nö ki, a gyógy sze ré szi és az  orvosi
hi va tás ról  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 ta ná csi irány elv módosítá sáról,

m) a Ta nács 74/556/EGK irány el ve a to xi kus ter mé -
kek kel kap cso la tos te vé keny sé gek re, ke res ke de lem re és
for gal ma zás ra vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek re, és az
ilyen ter mé kek hi va tás sze rû hasz ná la tá val, be le ért ve a
köz ve tí tõk te vé keny sé ge it is, kap cso la tos te vé keny sé gek -
re vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról.”

8.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9.  § Ez a tör vény a to xi kus ter mé kek kel kap cso la tos te -
vé keny sé gek re, ke res ke de lem re és for gal ma zás ra vo nat -
ko zó át me ne ti in téz ke dé sek re, és az ilyen ter mé kek hi va -
tás sze rû hasz ná la tá val, be le ért ve a köz ve tí tõk te vé keny sé -
ge it is, kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 74/556/EGK ta ná csi 
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Komány
242/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl

A Kor mány, fi gye lem mel a 201/2005. (IX. 27.) Korm.
ren de let tel ki hir de tett, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya és
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú ni us
10-én lét re jött, a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló, va la mint egy -
rész rõl az Iz lan di Köz tár sa ság Kor má nya, a Li ech tens te i ni
Nagy her ceg ség Kor má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor má -
nya, más rész rõl a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
2005. jú li us 7-én lét re jött, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus 2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá sok ban fog lal tak ra, a Ma gyar
 Köztársaság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al -
ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a)–b) pont ja i ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, 
va la mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek t) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és az EGT

Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus (a továb biak ban együtt:
 finanszírozási me cha niz mu sok) ke re té ben nyúj tott tá mo -
ga tás ból fi nan szí ro zott pro jek te ket ko or di ná ló min den
szer ve zet re és sze mély re;

b) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ból tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ min den szer ve zet re, sze mély re és jogi sze mé lyi -
ség nél kü li szer ve zet re;

c) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ból fi nan szí ro zott
pro jek tek ér té ke lé sé ben és meg va ló sí tá sá ban, va la mint
 ellenõrzésében részt vevõ szer ve ze tek re és sze mé lyek re;

d) a ki fi ze tõ ha tó ság ra.

2.  §

Az e ren de let ben fog lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket
a Nor vég Ki rály ság Kor má nya és a Ma gyar Köz tár sa ság
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Kor má nya kö zött 2005. jú ni us 10-én lét re jött, a Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus 2004–2009 kö zöt ti vég re -
haj tá sá ról  szóló együtt mû kö dé si meg ál la po dás, va la mint
egy rész rõl az Iz lan di Köz tár sa ság Kor má nya, a Liechten -
steini Nagy her ceg ség Kor má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor -
má nya, más rész rõl a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
 között 2005. jú li us 7-én lét re jött, az EGT Fi nan szí ro zá si
Me cha niz mus 2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 201/2005.
(IX. 27.) Korm. ren de let tel, és az Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la -
mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let tel össz hang ban kell gya ko rol ni, ille tõ leg tel je sí te ni.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó

Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás
és a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás;

b) ál ta lá nos el vek: az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes
pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és
egyes nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott
prog ra mok mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû -
kö dé sé rõl  szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let
17.  §-ában fog lalt, a mo ni tor ing te vé keny ség re vo nat ko zó
ál ta lá nos el vek;

c) együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok: a 201/2005.
(IX. 27.) Korm. ren de let tel ki hir de tett, a Nor vég Ki rály ság 
Kor má nya és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
2005. jú ni us 10-én lét re jött, a Nor vég Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus 2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló
együtt mû kö dé si meg ál la po dás, va la mint egy rész rõl az
 Izlandi Köz tár sa ság Kor má nya, a Li ech tens te i ni Nagy her -
ceg ség Kor má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya, más -
rész rõl a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú -
lius 7-én lét re jött, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt mû kö dé si
meg ál la po dás;

d) elõ ze tes (ex-an te) el len õr zés: va la mely dokumen -
tációnak az ab ban fog lalt el já rá si cse lek mé nyek meg kez -
dé sét meg elõ zõ el len õr zé se;

e) Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus Iro da (a továb biak -
ban: FMI): a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok végrehaj tását
a tá mo ga tást nyúj tó EGT or szá gok, il let ve Nor vé gia ré szé -
rõl ko or di ná ló és fel ügye lõ in téz mény;

f) fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo nat ko zó sza bály -
za tok: az FMI ál tal ki adott, a fi nan szí ro zá si me cha niz mu -
sok ra vo nat ko zó elõ írások;

g) hi te le sí té si je len tés: a pro jek ten kén ti el szá mo lás hoz
kap cso ló dó el len õr zé si do ku men tá ció, amely ben a Köz -
pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség (a továb biak ban:

KPSZE) a ki fi ze tõ ha tó ság szá má ra ta nú sít ja a pro jek ten -
kén ti el szá mo lá si do ku men tá ció va ló di sá gát alá tá masz tó
el len õr zé sek ered mé nye kép pen az ab ban sze rep lõ költ -
ségek el szá mo lá si sza bá lyok sze rin ti meg fe le lõ sé gét;

h) hoz zá tar to zó: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ter mé sze tes sze mé lyek;

i) ked vez mé nye zett: pá lyá za ti alap ese té ben a tá mo ga -
tás köz ve tí tõ szer ve zet ál tal meg hir de tett pá lyá za ton nyer -
tes szer ve zet;

j) ki emelt tá mo ga tá si te rü let: a Nor vég Ki rály ság Kor -
má nya és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005.
jú ni us 10-én lét re jött, a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus 2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás, va la mint egy rész rõl az Iz lan di Köz -
tár sa ság Kor má nya, a Li ech tens te i ni Nagy her ceg ség Kor -
má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya, más rész rõl a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú li us 7-én
lét re jött, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 2004–2009 
kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás (a továb biak ban együtt: együtt mû kö dé si megállapo -
dások) „B”, il let ve „C” mel lék le té ben fel so rolt te rü le tek;

k) ki fi ze tõ ha tó ság: az együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok „A” mel lék le té ben fel so rolt fel ada tok el lá tá sá ra lét re -
ho zott szerv, amely a Pénz ügy mi nisz té ri um Nem ze ti Prog -
ram en ge dé lye zõ Iro da szer ve ze ti ke re tei közt mû kö dik;

l) Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség: Az
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok „A” mel lék le té ben fel so -
rolt fel ada to kat el lá tó, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
(a továb biak ban: NFÜ) szer ve ze ti ke re tei kö zött mû kö dõ
szer ve zet;

m) Nem ze ti Kap cso lat tar tó (Na ti o nal Fo cal Po int): az
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ban meg ha tal ma zott szer -
ve zet, amely tel jes egé szé ben fe le lõs a fi nan szí ro zá si me cha -
niz mu sok ma gyar or szá gi mû kö dé sé ért, je len leg ezt a fel ada -
tot nem zet kö zi meg ál la po dás alap ján az NFÜ lát ja el;

n) ön ál ló pro jekt (in di vi du al pro ject): meg ha tá ro zott
cél ra ren delt, meg ha tá ro zott sze re pet be töl tõ fel ada tok egy 
egy sé get ké pe zõ so ro za ta;

o) pá lyá za ti alap (block grants): meg ha tá ro zott cél ra
ren delt tá mo ga tá si összeg, ame lyet egy támogatásközve -
títõ szer ve zet oszt szét to váb bi pá lyáz ta tás sal;

p) Pro jekt Dön tõ bi zott ság: az együtt mû kö dé si meg -
állapodásokban meg ha tá ro zott össze té te lû szerv, amely
ki vá laszt ja az FMI-hoz be nyúj tan dó, tá mo ga tás ra ja va solt
pro jek tek kö rét;

q) pro jekt gaz da (pro ject pro mo ter): ön ál ló pro jekt ese -
té ben a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szer ve zet, pá lyá za ti alap
ese té ben a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet;

r) szak mai tel je sí tés iga zo ló: a ki emelt tá mo ga tá si te rü -
let ál tal érin tett szak tár ca tiszt vi se lõ je, aki a szak tár ca fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó pro jek tek vég re haj tá sa so rán azok
szak mai tar tal má nak meg fe le lõ sé gét fel ügye li;

s) tá mo ga tá si aján lat (grant of fer let ter): a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó ál tal tá mo ga tás ra ja va solt és az adomá -
nyozó Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve az EGT Fi nan -
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szí ro zá si Me cha niz mus Bi zott ság ál tal el fo ga dott pá lyá za -
tok ra vo nat ko zó, az ado má nyo zó ál tal meg kül dött, a tá mo -
ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it tar tal ma zó do ku -
men tum;

t) tá mo ga tá si meg ál la po dás (grant ag re e ment): egy -
rész rõl az ado má nyo zó Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um, il let -
ve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus Bi zott ság, más -
rész rõl a Nem ze ti Kap cso lat tar tó kö zött lét re jött két ol da lú
meg ál la po dás, amely adott pro jekt re vo nat ko zó an rög zí ti
a tá mo ga tás és a pro jekt-vég re haj tás fel té te le it;

u) tá mo ga tá si szer zõ dés: adott pá lyá za ti alap tá mo ga -
tás köz ve tí tõ szer ve ze te és az ál ta la to váb bi pá lyáz ta tás sal
ki vá lasz tott nyer tes pá lyá zók ál tal kö tött, a pá lyá za ti alap -
ból el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lást sza bá lyo zó szer zõ dés;

v) tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet (in ter me di a ry): pá lyá -
za ti alap pro jekt gaz dá ja, a pá lyá za ti ala pot ke ze lõ, az
 annak ke re té ben ren del ke zés re álló tá mo ga tást to váb bi
 pályáztatással szét osz tó szer ve zet;

z) vég re haj tá si szer zõ dés (imp le men ta ti on cont ract):
a KPSZE és a pro jekt gaz da kö zött, a tá mo ga tá si meg ál la -
po dás alap ján kö tött szer zõ dés, amely rög zí ti a fe lek jo ga it
és kö te le zett sé ge it a pro jekt vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an.

Összeférhetetlenség, adat- és titokvédelem

4.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben nyúj tott
tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben vagy meg -
ho za ta lá ban – a pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott pá lyá zat vagy 
a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges do ku -
men tu mok ér té ke lé sé ben, mi nõ ség-el len õr zé sé ben vagy
el bí rá lá sá ban – nem ve het részt olyan sze mély vagy szer -
ve zet, aki a dön tés tár gyát ké pe zõ do ku men tu mot be nyúj -
tot ta (a továb biak ban: ér de kelt szer ve zet), ille tõ leg olyan
sze mély, aki

a) az ér de kelt szer ve zet tel mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll,

b) az ér de kelt szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy
fel ügye lõ bi zott sá gá nak vagy ku ra tó ri u má nak tag ja,

c) az ér de kelt szer ve zet tag ja, vagy ab ban köz vet len
vagy köz ve tett tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zik,

d) az ér té ke lés re, mi nõ ség el len õr zés re vagy el bí rá lás ra
be nyúj tott do ku men tu mok elõ ké szí té sé ben vagy ki dol go -
zá sá ban bár mi lyen for má ban részt vett,

e) az a)–d) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja,
f) el fo gult sá gát be je len ti.

(2) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben nyúj tott
tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben vagy meg -
ho za ta lá ban – a pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott pá lyá zat vagy 
a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges do ku -
men tu mok ér té ke lé sé ben, mi nõ ség el len õr zé sé ben vagy el -
bí rá lá sá ban – az a köz pon ti költ ség ve té si szerv nél mun ka -
vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban álló ter mé sze tes sze mély nem ve het részt, aki

a) a dön tés tár gyát ké pe zõ do ku men tum elõ ké szí té sért,
ki dol go zá sá ért szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy ség nél áll
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban,

b) a dön tés tár gyát ké pe zõ do ku men tum elõ ké szí té sé -
ben vagy ki dol go zá sá ban bár mi lyen for má ban részt vett,

c) az a)–b) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja,
d) el fo gult sá gát be je len ti.

(3) A tá mo ga tás nyúj tá sá ra vo nat ko zó dön tést meg elõ zõ 
ér té ke lés ben és bí rá lat ban részt vevõ sze mély vagy szer ve -
zet kép vi se le té re jo go sult sze mély kö te les a dön tés-elõ ké -
szí té si vagy dön tés ho za ta li el já rás meg kez dé se kor tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban nyi lat ko za tot ten ni ar ról,
hogy az (1) vagy (2) be kez dés sze rin ti össze fér he tet len sé -
ge nem áll fenn, ame lyet a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek ad át.

(4) Amennyi ben a dön tés elõ ké szí té se vagy meghoza -
tala so rán olyan tény me rül fel, amely alap ján a pá lyá za ti
ki írás ra be nyúj tott do ku men tum vo nat ko zá sá ban az
(1) vagy (2) be kez dés sze rin ti össze fér he tet len ség fenn áll,
az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet
ezt kö te les a Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak vagy az ál ta la
meg bízott szerv nek ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni. Az 
össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet
azon do ku men tum te kin te té ben, amellyel kap cso lat ban az
össze fér he tet len ség fel me rült, a továb biak ban nem jár hat
el, és az erre a do ku men tum ra vo nat ko zó, az össze fér he tet -
len sé gi ok fel me rü lé sét kö ve tõ el já rá sa ér vény te len, és az
el já rást meg kell is mé tel ni. A meg is mé telt el já rás ra az ere -
de ti el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(5) Amennyi ben az össze fér he tet len sé get az össze fér he -
tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet nem je len ti
be, az ér té ke lés ben, el bí rá lás ban részt vevõ töb bi tag jo go -
sult az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát a Nem ze ti Kap -
cso lat tar tó nál vagy az ál ta la meg bí zott szerv nél kez de mé -
nyez ni. Amennyi ben a Nem ze ti Kap cso lat tar tó vagy az
 általa meg bí zott szerv össze fér he tet len sé get ál la pít meg,
az össze fér he tet len ség gel érin tett sze mély vagy szer ve zet
azon do ku men tum te kin te té ben, amellyel kap cso lat ban az
össze fér he tet len ség fel me rült, a továb biak ban nem jár hat
el, és az erre a do ku men tum ra vo nat ko zó, az össze fér he tet -
len sé gi ok fel me rü lé sét kö ve tõ el já rá sa ér vény te len, és az
el já rást meg kell is mé tel ni. A meg is mé telt el já rás ra az ere -
de ti el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

5.  §

A tá mo ga tás igény lé sé re vo nat ko zó el já rás elõ ké szí té -
sé ben, le foly ta tá sá ban részt vevõ sze mély, il let ve szer ve -
zet kö te les a tu do má sá ra ju tott ál lam-, szol gá la ti, üz le ti
vagy bank tit kot, to váb bá sze mé lyes ada tot meg õriz ni, és
er rõl az el já rás meg kez dé se kor tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ban nyi lat ko za tot ten ni. Az e nyi lat ko zat té te li
kö te le zett sé gét el mu lasz tó sze mély, il let ve szer ve zet az
 eljárás le foly ta tá sá ban nem ve het részt.
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2. Fejezet

PÁLYÁZTATÁS

A támogatás igénylésének feltételei,
az igényelhetõ támogatás összege

6.  §

Pá lyáz hat min den, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
 nélküli gaz da sá gi tár sa ság, va la mint költ ség ve té si szerv,
amennyi ben meg fe lel a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ fel té -
te lek nek.

7.  §

(1) Pá lyáz ni az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok „B” és
„C” mel lék le té ben fel so rolt ki emelt te rü le tek, il let ve cél te -
rü le tek va la me lyi ké hez il lesz ke dõ pá lyá zat tal le het.

(2) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben csak
 elsõsorban köz célt szol gá ló, alap ve tõ en nem pro fit szer zé -
sé re irá nyu ló te vé keny ség fi nan szí roz ha tó.

8.  §

(1) Pá lyá za tot ön ál ló pro jekt és pá lyá za ti alap támoga -
tási for má ban le het be nyúj ta ni.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge ön ál ló pro jekt
for má ban be nyúj tott pá lyá zat ese tén leg alább 250 000 és
leg fel jebb 3 000 000 euró le het.

(3) Pá lyá za ti alap for má ban be nyúj tott pá lyá zat ese tén
a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet leg fel jebb 2 000 000 euró
tá mo ga tá si összeg re nyújt hat be pá lyá za tot; a ked vez mé -
nye zett a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet ál tal ki írt pá lyá za -
ton leg alább 10 000 és leg fel jebb 250 000 euró tá mo ga tást
igé nyel het.

9.  §

A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál tal a 2004–2009 kö -
zöt ti idõ szak ra biz to sí tott tá mo ga tás össze gé bõl az egyes
pá lyá za tok ra jutó tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa
a Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve a Fi nan szí ro zá si
Me cha niz mus Bi zott ság egye di, pá lyá za ton ként ho zott ha -
tá ro za ta alap ján, és a pá lyá zat si ke res vég re haj tá sá hoz
szük sé ges mi ni má lis összeg figye lembe véte lével tör té nik.

10.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben nyúj tott
tá mo ga tás össze ge leg fel jebb a pá lyá zat tel jes költ ség ve té -

sé nek 60%-a le het. A fenn ma ra dó 40%-ot a pá lyá zó nak
ön erõ ként kell biz to sí ta nia.

(2) Ha a pá lyá zat tel jes költ ség ve té sé nek leg alább
15%-a – azaz az ön erõ – köz pon ti vagy he lyi ön kor mány -
za ti költ ség ve tés bõl szár ma zik, a fi nan szí ro zá si me cha niz -
mu sok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás össze ge leg fel jebb
a pá lyá zat tel jes költ ség ve té sé nek 85%-a le het.

(3) Ha a pá lyá zat a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus ból és az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból egy -
aránt ré sze sül het tá mo ga tás ban, a tá mo ga tás össze ge meg -
ha lad hat ja a pá lyá zat tel jes költ ség ve té sé nek 85%-át, de
leg fel jebb a pá lyá zat tel jes költ ség ve té sé nek 90%-a le het,
az aláb bi ak va la me lyi ke szá má ra nyúj tott tá mo ga tás ese -
tén:

a) nem kor mány za ti szer ve ze tek,
b) ösz tön díj prog ra mok meg va ló sí tá sa.

(4) Amennyi ben az ön erõ nem a pá lyá zó sa ját költ ség -
ve té sé bõl szár ma zik, leg alább az ön erõ 25%-ának meg -
felelõ összeg gel a pá lyá zó nak sa ját költ ség ve té sé bõl is
hoz zá kell já rul nia a pá lyá zat tel jes költ ség ve té sé hez. Az
ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár ma zó tá mo ga tás nem
szá mít ha tó bele a sa ját költ ség ve tés e cél ra szánt össze -
gébe.

11.  §

(1) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok „A” mel lék le -
té ben fog lal tak nak meg fele lõen a fi nan szí ro zá si me cha -
niz mu sok ma gyar or szá gi mû kö dé sé ért tel jes egé szé ben
a Nem ze ti Kap cso lat tar tó fe le lõs.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a fi nan szí ro zá si me cha -
niz mu sok gyor sabb, ha té ko nyabb vég re haj tá sa ér de ké ben
fel ada ta it a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel kül sõ szer ve -
zet be vo ná sá val is el lát hat ja. Amennyi ben a Nem ze ti Kap -
cso lat tar tó e fel ada ta it kül sõ szer ve zet be vo ná sá val lát ja
el, e szer ve zet re az össze fér he tet len sé gi, adat- és ti tok vé -
del mi sza bá lyo kat al kal maz ni kell. Kül sõ szer ve zet be vo -
ná sa a Nem ze ti Kap cso lat tar tó (1) be kez dés ben em lí tett
tel jes körû fe le lõs sé gét nem érin ti.

(3) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó nem bíz hat meg kül sõ
szer ve ze tet

a) a tá mo ga tás ra ja va solt pá lyá za tok vé le mé nye zé sé vel 
és azok FMI ré szé re tör té nõ to váb bí tá sá val,

b) a Mo ni tor ing Bi zott ság el nö ki fel ada ta i nak el lá tá sá -
val,

c) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ból fi nan szí ro zott
pro jek tek vég re haj tá sá ról  szóló, az együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá sok 5. cik ké ben em lí tett éves je len té sek ké szí té sé -
vel és azok FMI és Mo ni tor ing Bi zott ság ré szé re jó vá ha -
gyás cél já ból tör té nõ to váb bí tá sá val,

d) az éves mo ni tor ing meg be szé lés meg szer ve zé sé vel
és a Ma gyar Köz tár sa ság éves mo ni tor ing meg be szé lé sen
tör té nõ kép vi se le té vel.
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12.  §

A tá mo ga tás el osz tá sa nyílt pá lyáz ta tás út ján tör té nik.

13.  §

Az át lát ha tó sá got, az esély egyen lõ sé get és a meg fe le lõ
tá jé koz ta tást a pá lyáz ta tá si el já rás so rán mind vé gig biz to -
sí ta ni kell.

A pályázatok benyújtása

14.  §

A tel jes pá lyá za ti anya got a pá lyá za ti ki írás ban meg -
adott cím re pos tai úton kell be nyúj ta ni, a pá lyá za ti ki írás -
ban meg adott ha tár idõ le jár tá ig.

15.  §

A pá lyá za tok for mai el bí rá lá sa so rán az összes pá lyá zó
szá má ra azo nos fel té te lek kel le he tõ sé get kell biz to sí ta ni
a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ do ku men tu mok, ira tok utó -
la gos csa to lá sá ra, hi á nyos sá gok pót lá sá ra. A hi ány pót lás ra 
leg alább 5 és leg fel jebb 15 mun ka na pot kell biz to sí ta ni.
A hi ány pót lás ra a pá lyá zót a for mai ér té ke lést vég zõ szerv
hív ja fel. A hi ány pót lás nem ered mé nyez he ti a pá lyá zat
tar tal mi ele me i nek mó do sí tá sát.

16.  §

Pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for má ra az en nek ke re té ben
nyúj tott tá mo ga tás to váb bi pá lyáz ta tás út ján tör té nõ ki osz -
tá sá ra vál lal ko zó tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tek pá lyáz -
hat nak.

A pályázatok elbírálása

17.  §

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra éven te leg alább két al ka lom -
mal ke rül sor.

18.  §

A for ma i lag meg fe le lõ pá lyá za to kat elõ ször két, a köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Kbt.) ren del ke zé se i nek meg fele lõen ki vá lasz tott, 
a prog ram ki emelt tá mo ga tá si te rü le te i hez il lesz ke dõ, fel -
sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ, meg fe le lõ szak mai jár -

tas ság gal bíró szak ér tõ egy más tól füg get le nül ér té ke li
pon to zá sos mód szer rel, majd meg ál la pít ja a pá lyá za tok
pon to zás alap ján ki ala kult sor rend jét.

19.  §

(1) A szak ér tõk ál tal el bí rált pá lyá za to kat mun ka cso port 
ér té ke li. A mun ka cso port a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a
Nem ze ti Kap cso lat tar tó ál tal az együtt mû kö dé si meg ál la -
po dá sok ban reá rótt fe le lõs sé gi kö ré bõl ere dõ en ki adott,
nyil vá nos, a Nem ze ti Kap cso lat tar tó hon lap ján köz zé tett
ügy rend je sze rint jár el. A mun ka cso port a fi nan szí ro zá si
me cha niz mu sok nyílt pá lyáz ta tá sá nak tel jes idõ sza ká ra
jön lét re, a ta gok sze mé lye azon ban a de le gá lá suk ra jo go -
sult szer ve ze tek dön té se sze rint vál toz hat. Egy mun ka cso -
port leg fel jebb ti zen két tagú le het, ta go kat a kö vet ke zõ
szer ve ze tek de le gál nak:

a) a ki emelt tá mo ga tá si te rü let ál tal érin tett miniszté -
riumok, or szá gos ha tás kö rû szer vek egy-egy kép vi se lõt,

b) az ön kor mány za ti szö vet sé gek kö zö sen egy kép vi se lõt,
c) a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok kö zö sen egy kép -

vi se lõt,
d) a tár sa dal mi part ne rek – a mun ka adók, il let ve a mun -

ka vál la lók ér dek vé del mi szer ve ze tei – egy-egy kép vi se lõt,
e) a ki emelt tá mo ga tá si te rü let ál tal érin tett ci vil szer ve -

ze tek egy-egy, de leg fel jebb há rom kép vi se lõt.

(2) A mun ka cso port ülé se in a Nem ze ti Kap cso lat tar tó
és az ado má nyo zó ál la mok kép vi se lõi meg fi gye lõ ként
részt ve het nek.

(3) A mun ka cso port a pá lyá za tok szak ér tõk ál tal meg -
ha tá ro zott sor rend je alap ján ki vá laszt ja az együtt mû kö dé si 
meg ál la po dá sok „A” mel lék le té ben meg ha tá ro zott össze -
té te lû Pro jekt Dön tõ bi zott ság (a továb biak ban: Pro jekt
Dön tõ bi zott ság) ré szé re meg kül den dõ pá lyá za to kat.

(4) A mun ka cso port az ügy rend jé ben fog lalt sza bá lyok -
kal össz hang ban ha tá roz hat úgy, hogy a szak ér tõk ál tal
meg ha tá ro zott pá lyá za ti sor ren det a pá lyá za tok új ra pon to -
zá sá val meg vál toz tat ja.

20.  §

(1) A mun ka cso port ál tal meg ha tá ro zott sor ren dek alap -
ján a Pro jekt Dön tõ bi zott ság egy ún. hosszú lis tát ál lít
össze, ame lyen a pá lyá za tok az el ért pont szá mok alap ján
csök ke nõ sor rend ben sze re pel nek. A hosszú lis tán sze rep -
lõ, de adott pá lyá za ti for du ló ban ren del ke zés re álló ke ret -
bõl nem fi nan szí roz ha tó pá lyá za tok tar ta lék pá lyá zat nak
mi nõ sül nek, ezek FMI-nak tör té nõ meg kül dé sé re csak
 abban az eset ben ke rül sor, ha a ren del ke zés re álló ke re tet
le fe dõ pá lyá za tok va la me lyi két a vég sõ dön tést hozó Nor -
vég Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus Bi zott ság el uta sít ja, il let ve, ha a rendel -
kezésre álló ke re tet le fe dõ pá lyá za tok költ ség ve té sét vagy
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tá mo ga tá si in ten zi tá sát oly mér ték ben le csök ken ti, hogy
az így fel sza ba du ló ke ret ter hé re a tar ta lék lis tán sze rep lõ
pá lyá zat tá mo ga tá sa le het sé ges sé vá lik.

(2) A Pro jekt Dön tõ bi zott ság dön té sét a kü lön bö zõ
mun ka cso port ál tal azo nos hely re so rolt pá lyá za tok sor -
rend jé nek meg ha tá ro zá sa kor az együtt mû kö dé si meg ál la -
po dá sok ban fog lalt cél ki tû zé sek kel és el vek kel össz hang -
ban, kon szen zus sal, az aláb bi szem pon tok alap ján hoz za
meg:

a) a pá lyá zat mennyi re il lesz ke dik az együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok „B” mel lék le té ben fel so rolt ki emelt és
cél te rü le tek hez,

b) a pá lyá zat mennyi ben va ló sít meg más tá mo ga tá si
for mák ál tal nem vagy ke vés bé tá mo ga tott cé lo kat,

c) a pá lyá zat ál tal meg va ló sí tott cé lok irán ti tár sa dal mi
igény,

d) gaz da sá gos ság,
e) fenn tart ha tó ság,
f) hosszú távú elõ nyök.

21.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
szem pon tok nak meg fele lõen, e ren de let ben, va la mint a
 finanszírozási me cha niz mu sok ra vo nat ko zó sza bály za tok
alap ján kell ér té kel ni.

(2) Az el bí rá lás ban részt ve võ szer vek és sze mé lyek a
pá lyá za to kat ki zá ró lag azok el bí rá lá sá ra hasz nál hat ják fel.

22.  §

A Pro jekt Dön tõ bi zott ság dön té si ja vas la tá ról a Nem -
zeti Kap cso lat tar tó a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott
15 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat.

23.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó min den, az FMI-nak meg -
kül den dõ pá lyá zat hoz in do ko lás sal el lá tott vé le ményt
 készít. A pá lyá za to kat a hoz zá juk csa tolt vé le ménnyel
együtt nyújt ja be az FMI-nak.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó éven te leg alább egy szer
kö te les, és éven te leg fel jebb négy szer nyújt hat be pá lyá za -
tot az FMI-nak.

24.  §

(1) A vég sõ dön tés – az FMI és az Eu ró pai Bi zott ság
 álláspontjának bir to ká ban – a Nor vég Külügyminisz -
térium, il let ve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
 Bizottság ál tal ke rül meg ho za tal ra, a „Sza bá lyok és El já -
rás rend” címû sza bály zat ban meg ha tá ro zott el já rá si rend -
nek meg fele lõen.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a Nor vég Kül ügy mi nisz -
té ri um, il let ve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
 Bizottság in dok lás sal el lá tott el uta sí tó le ve le út ján ér te sül
ar ról, hogy a pá lyá za tot nem tart ja tá mo gat ha tó nak.

(3) Az el uta sí tott pá lyá zat át dol go zá sá ra és is mé telt be -
nyúj tá sá ra egy al ka lom mal van le he tõ ség.

(4) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a Kül ügy mi nisz té ri um,
 illetve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus Bi zott ság
 elutasító le ve lé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
 belül tá jé koz tat ja a pá lyá zót a pá lyá zat el uta sí tá sá ról, va la -
mint a pá lyá zat át dol go zá sá nak és is mé telt be nyúj tá sá nak
le he tõ sé gé rõl.

(5) A tá mo gat ha tó nak tar tott pá lyá zat, a tá mo ga tás fel -
té te lei és az aján lat el fo ga dá sá nak ha tár ide je a Nor vég
Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve az EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus Bi zott ság ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé -
re tett, tá mo ga tá si aján lat ban ke rül meg ha tá ro zás ra.

(6) Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság – a pá lyá zó val
tör tént kon zul tá ci ót köve tõen – egyet ért a tá mo ga tá si aján -
lat ban fog lalt fel té te lek kel, a Nem ze ti Kap cso lat tar tó az
adott pá lyá zat vo nat ko zá sá ban tá mo ga tá si meg ál la po dást
köt a Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um mal, il let ve az EGT
 Finanszírozási Me cha niz mus Bi zott ság gal, amely ben rög -
zí tik a tá mo ga tás igény be vé te lé nek pon tos sza bá lya it és
a fe lek kö te le zett sé ge it.

3. Fejezet

A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
ÉS A VÉGREHAJTÁSI SZERZÕDÉS

A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
megkötése

25.  §

(1) Az ado má nyo zó ál tal meg kül dött tá mo ga tá si aján la -
tot a Nem ze ti Kap cso lat tar tó a KPSZE-n ke resz tül meg -
kül di a pá lyá zó nak, és meg szab ja az aján lat el fo ga dá sá nak
ha tár ide jét. A ha tár idõt úgy kell meg ha tá roz ni, hogy egy -
részt a pá lyá zó nak ele gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re a tá -
mo ga tá si aján lat meg fon to lá sá ra, más részt úgy, hogy az
ado má nyo zó ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra elõ írt
vá lasz adá si ha tár idõ tart ha tó le gyen.

(2) Amennyi ben a pá lyá zó a meg adott ha tár idõn be lül
nem vá la szol, a tá mo ga tá si aján lat sem mis nek te kin ten dõ.

(3) A pá lyá zó ál tal adott po zi tív vá lasz ese tén a KPSZE
elõ ké szí ti a tá mo ga tá si meg ál la po dást és a vég re haj tá si
szer zõ dést a pá lyá za ti ki írás, a be nyúj tott pá lyá zat, a tá mo -
ga tá si aján lat és a pá lyá zó to váb bi szak mai in for má ci ói
alap ján.

(4) A tá mo ga tá si meg ál la po dást egy rész rõl a Nor vég
Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve az EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus Bi zott ság, más rész rõl a Ma gyar Köz tár sa -
ság kép vi se le té ben a Nem ze ti Kap cso lat tar tó írja alá.
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26.  §

(1) A tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sát köve tõen a
vég re haj tá si szer zõ dést a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül,
de leg ké sõbb a tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ
30. na pon alá kell írni.

(2) A vég re haj tá si szer zõ dést egy rész rõl a KPSZE, más -
rész rõl a pro jekt gaz da írja alá, a Nem ze ti Kap cso lat tar tó és 
a szak mai tel je sí tés iga zo ló el len jegy zé se mel lett.

A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
módosítása

27.  §

(1) A pro jekt gaz da kö te les a vég re haj tá si szer zõ dés és
a tá mo ga tá si meg ál la po dás mó do sí tá sát a mó do sí tás oká -
ról és kö rül mé nye i rõl való tá jé koz ta tás sal a KPSZE-nél
írás ban kez de mé nyez ni, ha

a) a pro jekt cél jai vagy ered mé nyei vál toz nak,
b) a pro jekt vég re haj tá sá nak tá mo ga tá si meg ál la po dás -

ban meg ha tá ro zott kez de te, be fe je zé se vagy üte me zé se
hu szon négy hó na pot meg ha la dó mér ték ben vál to zik,

c) egy vagy több ter ve zett költ ség ve té si fõ sor 15%-ot
meg ha la dó mér ték ben vál to zik,

d) a pro jekt egyes te vé keny sé gei vagy költ ség ve té si
 fõsorai kö zött 15%-ot meg ha la dó költ ség ve té si át cso por -
to sí tás tör té nik,

e) a pro jekt ad mi niszt ra tív költ sé gei nö ve ked nek.

(2) Amennyi ben a vég re haj tás fi gye lem mel kí sé ré se
 során a KPSZE tu do má sá ra jut, hogy az (1) be kez dés
a)–e) pont já ban fel so rolt ese tek va la me lyi ke áll fenn, és
a pro jekt gaz da a vég re haj tá si szer zõ dés és a tá mo ga tá si
meg ál la po dás mó do sí tá sát nem kez de mé nyez te, azok mó -
do sí tá sát a KPSZE a pro jekt gaz da tá jé koz ta tá sát köve tõen
kez de mé nye zi.

(3) A KPSZE a pro jekt gaz da mó do sí tá si ké rel mét sa ját
vé le mé nyé vel együtt el len jegy zés cél já ból meg kül di a
szak mai tel je sí tés iga zo ló nak, majd a szak mai tel je sí tés iga -
zo ló vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a Nem ze ti Kap cso lat -
tar tó nak. Amennyi ben a mó do sí tást a (2) be kez dés sze rint
a KPSZE sa ját ha tás kö ré ben kez de mé nye zi, ké rel mét
 véleményezés cél já ból meg kül di a szak mai tel je sí tés iga -
zo ló nak, majd a szak mai tel je sí tés iga zo ló vé le mé nyé vel
együtt to váb bít ja a Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak.

(4) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, amennyi ben úgy íté li
meg, hogy

a) a mó do sí tá si ja vas lat a pro jekt ha té kony vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges és azt meg fele lõen biz to sít ja, a ja vas la tot
sa ját jó vá ha gyá sá val vég le ges jó vá ha gyás ra meg kül di az
FMI-nak;

b) a mó do sí tá si ja vas lat a pro jekt ha té kony vég re haj tá -
sá hoz nem szük sé ges vagy azt nem biz to sít ja meg fele lõen,

a ja vas la tot el uta sít ja és az el uta sí tás in do ka i ról tájékoz -
tatja a KPSZE-t.

(5) Ha a tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer -
zõ dés mó do sí tá sa a pro jekt költ ség ve té sét érin ti, a Nem -
zeti Kap cso lat tar tó a ki fi ze tõ ha tó ság vé le mé nyét is figye -
lembe ve szi.

28.  §

(1) A pro jekt gaz da kö te les a vég re haj tá si szer zõ dés mó -
do sí tá sát a mó do sí tás oká ról és kö rül mé nye i rõl való tá jé -
koz ta tás sal a KPSZE-nél írás ban kez de mé nyez ni, ha a
 támogatási meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott cé lok, ered -
mé nyek nem vál toz nak, de

a) a pro jekt vég re haj tá sá nak tá mo ga tá si meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott kez de te, be fe je zé se vagy üte me zé se
hu szon négy hó na pot meg nem ha la dó mér ték ben vál to zik,

b) egy vagy több ter ve zett költ ség ve té si fõ sor 15%-ot
meg nem ha la dó mér ték ben vál to zik,

c) a pro jekt egyes te vé keny sé gei vagy költ ség ve té si
 fõsorai kö zött 15%-ot meg nem ha la dó költ ség ve té si
 átcsoportosítás tör té nik.

(2) Amennyi ben a vég re haj tás fi gye lem mel kí sé ré se
 során a KPSZE tu do má sá ra jut, hogy az (1) be kez dés
a)–c) pont já ban fel so rolt ese tek va la me lyi ke áll fenn, és
a pro jekt gaz da a vég re haj tá si szer zõ dés mó do sí tá sát nem
kez de mé nyez te, a mó do sí tást a KPSZE kez de mé nye zi.

(3) A vég re haj tá si szer zõ dés (1) be kez dés  a)–c) pont já -
ban meg ha tá ro zott mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sá ról a
KPSZE sa ját  hatáskörében, a szak mai tel je sí tés iga zo ló
 véleményének figye lembe véte lével dönt. E dön té sé rõl,
an nak in do ko lá sá val együtt a KPSZE azon nal tá jé koz tat ja
a Nem ze ti Kap cso lat tar tót.

(4) A vég re haj tá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak e ren de let -
ben nem sza bá lyo zott kér dé se i ben az adott vég re haj tá si
szer zõ dés ren del ke zé sei irány adó ak.

29.  §

Mind a tá mo ga tá si meg ál la po dás, mind a vég re haj tá si 
szer zõ dés mó do sí tá sát min den eset ben írás ba kell fog -
lal ni. A mó do sí tá si ké re lem el uta sí tá sa ese tén a KPSZE
kö te les a pro jekt gaz dát az el uta sí tás in do ka i ról írás ban
tá jé koz tat ni.

30.  §

A pro jekt gaz da a pro jekt cél ja it, ered mé nye it, költ -
ségvetését nem érin tõ ad mi niszt ra tív vál to zá sok ról a
KPSZE-t a vál to zás be kö vet kez té tõl szá mí tott 5 mun ka na -
pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.
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A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerzõdés
felfüggesztése, megszüntetése

31.  §

A tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ dés
fel füg gesz té sé re, il let ve meg szün te té sé re csak egy ide jû leg 
ke rül het sor.

32.  §

(1) A tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ -
dés fel füg gesz té sé re ke rül sor

a) ha a pro jekt vég re haj tá sa nem a tá mo ga tá si meg ál la -
po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen tör té nik,

b) ha a tá mo ga tá si meg ál la po dás, il let ve a vég re haj tá si
szer zõ dés alá író fe lei nem tesz nek ele get a tá mo ga tá si
meg ál la po dás ban, il let ve a vég re haj tá si szer zõ dés ben fog -
lalt kö te le zett sé ge ik nek,

c) a je len tés té te li kö te le zett ség nem tel je sí té se ese tén,
d) sza bály ta lan ság, il let ve an nak ala pos gya nú ja ese tén,
e) va lót lan ada tok szol gál ta tá sa ese tén.

(2) A tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ -
dés fel füg gesz té se kor az érin tett pro jekt vo nat ko zá sá ban
sem mi lyen ki fi ze tés nem tel je sít he tõ.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re -
haj tá si szer zõ dés fel füg gesz té sé nek alap já ul szol gá ló
hely ze tet or vo sol ták, a fel füg gesz tés okán nem fo lyó sí tott
ki fi ze té sek tel je sít he tõ vé vál nak, és foly tat ni kell a pro jekt
vég re haj tá sát a tá mo ga tá si meg ál la po dás sal és a vég re haj -
tá si szer zõ dés sel össz hang ban.

33.  §

(1) Amennyi ben a 32.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já -
ban meg ha tá ro zott, a tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re -
haj tá si szer zõ dés fel füg gesz té sé nek alap já ul szol gá ló
hely zet nem or vo sol ha tó, a tá mo ga tá si meg ál la po dás és
a vég re haj tá si szer zõ dés meg szün te té sé re ke rül sor.

(2) A tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ -
dés meg szün te té se ese tén a már fo lyó sí tott tá mo ga tás tel -
jes össze gét vissza kell fi zet ni.

4. Fejezet

A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA

Az egyes intézmények feladatai

34.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok vég re haj tá sá ban
részt ve võ in téz mé nyek az együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok ban fog lalt fel ada ta i kat a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ken
ke resz tül lát ják el.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó
a) meg kö ti a tá mo ga tá si meg ál la po dá so kat,
b) el len jegy zi a vég re haj tá si szer zõ dést,
c) a 27.  § (4) be kez dé sé vel össz hang ban to váb bít ja a

KPSZE ál tal elõ ze tesen el len õr zött szer zõ dés mó do sí tá si
ké rel me ket az FMI ré szé re,

d) jó vá hagy ja a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést,
e) meg szer ve zi és ve ze ti a mo ni tor ing bi zott sá gi ülé se ket,
f) vég le ge sí ti az éves je len tést és be nyújt ja az FMI ré szé re,
g) meg ren de zi és el nök li az éves meg be szé lé se ket,
h) el ké szí ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo nat -

ko zó költ ség ve té si elõ irány zat ter ve ze tét,
i) fej lesz te ti és mû köd te ti az Egy sé ges Mo ni tor ing

 Információs Rend szer (a továb biak ban: EMIR) fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok ra vo nat ko zó mo dul ját.

(3) A KPSZE
a) részt vesz a tá mo ga tá si meg ál la po dá sok és a vég re -

haj tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben,
b) a pro jekt gaz dá val meg kö ti a vég re haj tá si szer zõ dést,
c) a 27–29.  §-ok kal össz hang ban köz re mû kö dik a vég -

re haj tá si szer zõ dés, il let ve a tá mo ga tá si meg ál la po dás
 módosításában,

d) fi gye lem mel kí sé ri a vég re haj tás me ne tét,
e) tá jé koz ta tást nyújt a pro jekt gaz dák nak a pro jek tek

le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról,
f) ad mi niszt ra tív és pénz ügyi szem pont ból el len õr zi a

pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket és a pro jekt zá ró je len -
tést,

g) be szá mol a vég re haj tás elõ re ha la dá sá ról a monito -
ring bi zott sá gi ülé se ken és az éves meg be szé lé sen,

h) a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sa elõtt, majd
a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en el len õr zi a köz be szer zé si
do ku men tu mo kat a köz be szer zé sek re vo nat ko zó jog sza -
bá lyok nak való meg fe le lés és a mû sza ki mi nõ ség biz to sí tás 
szem pont já ból,

i) meg fi gye lõ ként je len le het a köz be szer zé si aján la tok
bí rá la ta so rán,

j) pá lyá za ti alap ese tén a pá lyá zat köz zé té te lét meg elõ -
zõ en el len õr zi a pá lyá za ti do ku men tá ci ót, meg fi gye lõ ként
je len le het a pá lyá za tok ér té ke lé se so rán,

k) ada tot szol gál tat az éves mo ni tor ing je len tés hez,
l) ki fi ze ti a pro jekt gaz dák nak a vég re haj tá si meg ál la -

po dás ban meg ha tá ro zott mér té kû elõ le ge ket, va la mint a
tá mo ga tá sok össze gét a pro jek tek re be nyúj tott el szá mo lá -
sok alap ján,

m) el já rás rend jé nek meg fe le lõ mér ték ben el len õr zi a
ki fi ze té si ké rel me ket, majd össze ál lít ja a vo nat ko zó ki fi ze -
té si rész let igény lést,

n) részt vesz az EMIR rend szer vo nat ko zó mo dul já nak
fej lesz té sé ben és ada tok kal való fo lya ma tos fel töl té sé ben,

o) ve ze ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vonat -
kozó, a 83–86.  §-ok sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tá sa it.

(4) A ki fi ze tõ ha tó ság
a) szám lát nyit a Ma gyar Ál lam kincs tár ban az FMI

 által át utalt tá mo ga tá sok fo ga dá sá ra és vissza fi ze té sé re
 finanszírozási me cha niz mu son kén ti bon tás ban,
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b) in téz ke dik az FMI ál tal át utalt tá mo ga tá sok KPSZE
ré szé re tör té nõ to vább uta lá sá ról,

c) iga zol ja a KPSZE ál tal be nyúj tott el szá mo lá so kat és
to váb bít ja azo kat az FMI ré szé re,

d) ve ze ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vonat -
kozó, 83–86.  §-ok sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tá sa it,

e) el len õr zi a pénz ügyi le bo nyo lí tás me ne tét.

35.  §

(1) Min den ön ál ló pro jekt te kin te té ben szak mai tel je sí -
tés iga zo lót kell ki ne vez ni. A szak mai tel je sí tés iga zo ló
azon mi nisz té ri um tiszt vi se lõ je, amely mi nisz té ri um fel -
ügye le te alá a pro jekt ke re té ben foly ta tott te vé keny ség tar -
to zik.

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lót a Nem ze ti Kap cso lat -
tar tó fel ké ré sé re a mi nisz ter ne ve zi ki. A szak mai tel je sí -
tés iga zo lót idõ ben kell ki ne vez ni úgy, hogy a vég re haj tá si
szer zõ dés elõ ké szí té sé ben részt tud jon ven ni.

(3) A szak mai tel je sí tés iga zo ló
a) el len jegy zi a vég re haj tá si szer zõ dést,
b) fi gye lem mel kí sé ri a vég re haj tás me ne tét,
c) vé le mé nye zi és el len jegy zi a vég re haj tá si szer zõ dés

mó do sí tá sát,
d) biz to sít ja a pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek és a hoz -

zá juk kap cso ló dó ki fi ze té si ké rel mek össz hang ját,
e) el len õr zi a pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek és a hoz -

zá juk kap cso ló dó ki fi ze té si ké rel mek vég re haj tá si szer zõ -
dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé sét,

f) jó vá hagy ja a pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek, az
éves je len té sek és a pro jekt zá ró je len tés szak mai tar tal mát,

g) köz re mû kö dik az EMIR rend szer vo nat ko zó mo dul -
já nak fej lesz té sé ben, ada tok kal való fo lya ma tos feltölté -
sében.

A közbeszerzés

36.  §

A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál tal tá mo ga tott pro -
jek tek köz be szer zé si el já rá sai te kin te té ben a Kbt. Eu ró pai
Uni ó ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott be szer zé sek re
 vonatkozó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

37.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál tal tá mo ga tott
pro jek tek köz be szer zé si el já rá sa it a pro jekt gaz da bo nyo -
lít ja le.

(2) A KPSZE el len õr zi a köz be szer zé si el já rá sok le bo -
nyo lí tá sát a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak való meg fe le lés
és a mû sza ki mi nõ ség biz to sí tás szem pont já ból. An nak

 érdekében, hogy a KPSZE e fel ada tát el tud ja lát ni, a pro -
jekt gaz da együtt mû kö dik a KPSZE-vel. En nek so rán be -
nyújt ja a KPSZE-hez a köz be szer zé si do ku men tu mo kat
elõ ze tes el len õr zés re a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sát,
va la mint a köz be szer zés ered mé nye ként lét re jö võ szer zõ -
dés meg kö té sét meg elõ zõ en.

38.  §

A pro jekt gaz da biz to sít ja, hogy a KPSZE a köz be szer -
zé si aján la tok bí rá la ta so rán meg fi gye lõ ként je len le hes -
sen. A KPSZE meg fi gye lõ je a bí rá lat me ne té rõl je len tést
ké szít a KPSZE ve ze tõ je szá má ra, a je len tést egy ide jû leg
a pro jekt gaz dá nak is meg kül di.

39.  §

Amennyi ben a KPSZE meg fi gye lõ je el já rás ren di sza -
bály ta lan sá got ész lel, ezt je len té sé ben jel zi a KPSZE ve ze -
tõ jé nek és a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság el nö ké nek.

Jelentéstétel és monitoring

40.  §

(1) A pro jekt gaz da a pro jekt vég re haj tá sá ról a követ -
kezõ je len té se ket ké szí ti:

a) pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés,
b) éves pro jekt je len tés,
c) pro jekt zá ró je len tés.

(2) A je len tés té te li kö te le zett ség kez dõ idõ pont ja min -
den pro jekt ese té ben a kö te le zett ség vál la lás, azaz a tá mo -
ga tá si meg ál la po dás hatályba lépésének idõ pont ja.

(3) A je len té se ket az FMI ál tal meg ha tá ro zott for má -
tum ban kell el ké szí te ni.

41.  §

(1) A pro jekt gaz da pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket
ké szít, ame lyek a Nem ze ti Kap cso lat tar tó mo ni tor ing
 tevékenységének és a ki fi ze tõ ha tó ság le hí vá si ké rel mé nek 
alap já ul szol gál nak. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést a
 támogatási meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott vég re haj tá si
üte me zés nek meg fele lõen kell el ké szí te ni, és a je len té sek -
nek leg alább há rom hó na pot kell át fog ni uk. A pro jekt gaz -
da a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés sel együtt kö te les ki fi ze -
té si ké rel met be nyúj ta ni. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés
be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb a vég re haj tá si üte me -
zés sze rin ti be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 15. nap.

(2) A pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek tar tal maz zák
a) a cél zott ered mé nyek hez és a vég re haj tá si ütem terv -

hez mért fi zi kai és pénz ügyi elõ re ha la dást, be le ért ve a
szám sze rû sí tett cé lok mu ta tó it,
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b) a cél zott ered mé nyek tõl és a vég re haj tá si ütem terv -
tõl való el té ré se ket, in do ko lás sal együtt,

c) a köz be szer zé si, va la mint a tá jé koz ta tás sal és nyil vá -
nos ság gal kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sét,

d) a tény le ge sen föl me rült költ sé gek és a vo nat ko zó
 kifizetések tá mo ga tá si jog cím sze rin ti lis tá ját, alá tá maszt -
va a kap cso ló dó bi zony la tok kal,

e) a ki fi ze tett tá mo ga tás ra jutó ön erõ ki fi ze té sé nek iga -
zo lá sát a kap cso ló dó bi zony la tok kal,

f) az alá tá masz tó bi zony la tok meg fe le lõ sé gé rõl  szóló
könyv vizs gá lói je len tést,

g) a ki fi ze té si ké rel met.

42.  §

(1) A pro jekt gaz da ti zen két ha von ta éves pro jekt je len -
tést ké szít, amely hez nem kap cso ló dik ki fi ze tés. A pro -
jekt gaz da éves pro jekt je len té se ké pe zi alap ját a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó ál tal ké szí ten dõ éves mo ni tor ing je len tés -
nek. Az éves pro jekt je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg -
ké sõbb a be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 15. nap.

(2) Az éves pro jekt je len tés tar tal maz za
a) a pro jekt pénz ügyi elõ re ha la dá sá nak össze sí tett ada -

ta it a je len té si idõ szak ra vo nat ko zó an, va la mint a je len tés
ké szí té sé nek idõ pont já ig ku mu lál tan is,

b) a vég re haj tá si ütem terv hez mért fi zi kai és pénz ügyi
elõ re ha la dást,

c) a vég re haj tá si ütem terv tõl való el té ré se ket, ezek
oka it, a pro jekt elõ re ha la dá sá ra gya ko rolt le het sé ges ha tá -
sa it, va la mint a ká ros ha tá sok ki kü szö bö lé sé re ter ve zett
 intézkedések le írá sát,

d) a cél- és ered mény in di ká to rok hoz mért elõ re ha la dás
elem zé sét,

e) a pro jekt jel le gé tõl füg gõ en a kap cso ló dó ho ri zon tá -
lis kér dé sek rész le te zé sét,

f) a pro jekt le bo nyo lí tá sát be fo lyá so ló – az új on nan föl -
me rült és a ko ráb ban már azo no sí tott – koc ká za to kat és
a ke ze lé sük re ter ve zett in téz ke dé sek le írá sát.

43.  §

(1) A pro jekt gaz da a pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét
köve tõen pro jekt zá ró je len tést ké szít. A pro jekt zá ró je len -
tés be nyúj tá sa elõ fel té te le a záró ki fi ze tés tel je sí té sé nek.
A pro jekt zá ró je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb 
a pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ 30. nap.

(2) A pro jekt zá ró je len tés tar tal maz za
a) a pá lyá zat ban és a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog -

lalt át fo gó cé lok hoz mért ered mé nye ket,
b) a cél zott ered mé nyek hez, ha tá sok hoz és át fo gó

 célokhoz mért ered mé nyek és ha tá sok elem zé sét,
c) a kap cso ló dó ho ri zon tá lis el vek tel je sü lé sét,
d) az ered mé nyek fenn tart ha tó sá gá nak elem zé sét,

e) a vég re haj tás so rán szer zett és a jö võ ben hasz no sít -
ha tó ta pasz ta la to kat,

f) a pro jekt után kö ve té sé re vo nat ko zó ja vas la to kat.

44.  §

A pro jekt gaz da ál tal ké szí tett je len té sek a 42.  § (2) be -
kez dé sé ben, a 43.  § (2) be kez dé sé ben és a 44.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat szö ve ge sen és a
meg fe le lõ bi zony la tok kal alá tá maszt va tar tal maz zák.

A jelentések benyújtásának és kezelésének módja

45.  §

(1) A pro jekt vég re haj tá sa so rán ké szí tett va la mennyi,
a 42–44.  §-ok ban meg ha tá ro zott je len tést a pro jekt gaz da
a KPSZE-hez nyújt ja be. A KPSZE a je len té sek ad mi niszt -
ra tív és pénz ügyi el len õr zé sét köve tõen – az éves pro jekt -
je len tés ki vé te lé vel – a je len té se ket szak mai tel je sí tés iga -
zo lás cél já ból meg kül di a szak mai tel je sí tés iga zo ló nak,
aki a tel je sí tés iga zo lá sát köve tõen vissza kül di azo kat
a KPSZE-nek.

(2) A pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek ese té ben a
KPSZE a tel je sí tés iga zo lás sal el lá tott je len tést to váb bít ja a 
Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak. A Nem ze ti Kap cso lat tar tó
a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést jó vá hagy ja, majd to váb -
bít ja a ki fi ze tõ ha tó ság nak, aki meg kül di azt az FMI-nak.

(3) A pro jekt zá ró je len tés ese té ben a Nem ze ti Kap cso -
lat tar tó össze fog la ló ér té ke lést ad a pro jekt si ke res sé gé rõl
az utol só pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés ben és a projekt -
záró je len tés ben sze rep lõ ada tok és a pro jekt vég re haj tá sa
so rán szer zett sa ját ta pasz ta la tai alap ján. A pro jekt zá ró
 jelentést a pro jekt gaz da az utol só pro jekt-elõ re ha la dá si
 jelentéssel együtt nyújt ja be a KPSZE-nek, aki a szak mai
tel je sí tés iga zo lás sal el lá tott je len tést to váb bít ja a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó nak. A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a zá ró je len -
tést és az utol só pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést jó vá hagy ja, 
majd to váb bít ja a ki fi ze tõ ha tó ság nak, aki meg kül di azt az
FMI-nak.

(4) Az éves pro jekt je len tés ese té ben a KPSZE je len tést
to váb bít ja a Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak. Az éves pro jekt -
je len tést a Nem ze ti Kap cso lat tar tó a je len té si idõ sza kot
kö ve tõ két hó na pon be lül meg kül di az FMI-nak.

46.  §

(1) Ha a pro jekt gaz da a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés,
éves pro jekt je len tés vagy a pro jekt zá ró je len tés (a továb -
biak ban együtt: pro jekt je len té sek) te kin te té ben je len té si
kö te le zett sé gét ha tár idõ ben nem tel je sí ti, a KPSZE írás ban 
fel szó lít ja a je len té si kö te le zett sé gé nek 15 na pon be lül tör -
té nõ tel je sí té sé re.
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(2) Ha a pro jekt gaz da je len té si kö te le zett sé gé nek az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ig sem tesz ele get, a KPSZE
ja vas la tot tesz a Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak a tá mo ga tás
fel füg gesz té sé re, in do kolt eset ben a tá mo ga tá si meg ál la -
po dás meg szün te té sé re és a ko ráb ban már át utalt tá mo ga -
tá si rész le tek vissza fi ze té sé nek kez de mé nye zé sé re, to váb -
bá ér te sí ti a pro jekt szak mai tel je sí tés iga zo ló ját.

(3) Amennyi ben a KPSZE meg ál la pít ja, hogy a je len tés
nem a meg fe le lõ for má ban ké szült vagy hi á nyos, 15 na pos
ha tár idõ tû zé sé vel a pro jekt gaz dát hi ány pót lás ra szó lít ja
fel. A hi ány pót lás nem vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se ese -
tén a (2) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A KPSZE tá jé koz tat ja a pro jekt gaz dát, hogy a tá mo -
ga tás ki fi ze té se ér de ké ben mi lyen kor rek ci ós lé pé se ket
kell ten nie, amennyi ben a pro jekt je len té sek bár me lyi ke
alap ján azt ál la pít ja meg, hogy a cé lok hoz mért elõ re ha la -
dás nem ki elé gí tõ, vagy az el vég zett te vé keny sé gek nem
áll nak össz hang ban

a) a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog lalt,
b) a köz be szer zés re vo nat ko zó,
c) a tá jé koz ta tás sal és nyil vá nos ság gal kap cso la tos

elõ írások bár me lyi ké vel.

(5) Amennyi ben az el vég zett te vé keny sé gek és a (4) be -
kez dés a)–c) pont já ban fog lalt elõ írások össz hang ja kor -
rek ci ós lé pé sek kel nem ál lít ha tó hely re, a KPSZE kez de -
mé nye zi a tá mo ga tás fel füg gesz té sét vagy a vég re haj tá si
szer zõ dés és a tá mo ga tá si meg ál la po dás – a ko ráb ban
 átutalt tá mo ga tá si rész le tek vissza fi ze té sé nek el ren de lé se
mel let ti – meg szün te té sét.

47.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó az éves mo ni tor ing meg -
be szé lés re a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok vég re haj tá sá -
nak át te kin té se ér de ké ben éves mo ni tor ing je len tést ké szít
a pro jekt je len té sek és sa ját ta pasz ta la tai alap ján.

(2) Az éves mo ni tor ing je len tés ben a kö vet ke zõk rõl kell 
be szá mol ni:

a) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál ta lá nos cél ki tû zé -
sei és a ma gyar cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben tett
lé pé sek,

b) a pá lyáz ta tás hely ze te,
c) pénz ügyi hely zet, a szer zõ dés kö tés re és a ki fi ze té -

sek re vo nat ko zó ada tok,
d) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben pá lyá zó

és tá mo ga tást el nyert szer ve ze tek be mu ta tá sa,
e) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben meg -

valósuló pro jek tek kel érin tett szer ve ze tek be mu ta tá sa,
f) a kö zös sé gi po li ti kák kal és jog sza bá lyok kal való

össz hang, a köz be szer zé si el já rá so kat is be le ért ve,
g) az ál ta lá nos el vek ér vé nye sü lé se,
h) a vég re haj tás in téz mény rend sze ré nek hely ze te,
i) a köz vé le mény tá jé koz ta tá sá val és a nyil vá nos ság gal

kap cso la tos te vé keny sé gek,
j) a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó mun ka terv.

(3) Az éves mo ni tor ing je len tést leg ké sõbb az éves mo -
ni tor ing meg be szé lést meg elõ zõ 10. mun ka na pon meg kell 
kül de ni a mo ni tor ing meg be szé lés min den részt ve võ jé nek.

48.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott je len té se ken túl me nõ en 
az FMI a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok vég re haj tá sá val
össze füg gés ben bár mi kor to váb bi in for má ci ót kér het,
ame lyet a Nem ze ti Kap cso lat tar tón ke resz tül kell ré szé re
meg kül de ni.

49.  §

A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE, a ki fi ze tõ ha tó ság, 
a szak mai tel je sí tés iga zo ló és a pro jekt gaz dák kö te le sek
a je len ren de let ha tá lya alá tar to zó el já rá sok so rán az
EMIR rend szer mo ni tor ing te vé keny sé get tá mo ga tó al kal -
ma zá sa it hasz nál ni, a pá lyá za tok és pro jek tek, il let ve
a vég re haj tás ada ta it ab ban nyil ván tar ta ni.

50.  §

A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok mo ni tor ing já val kap -
cso la tos fel ada to kat az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes
pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és
egyes nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott
prog ra mok mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és
 mûködésérõl  szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let tel
össz hang ban kell el lát ni.

A pályázati alap támogatási formára vonatkozó
különös szabályok

51.  §

(1) A pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for ma cél ja olyan, az
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok „B” mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott cél te rü le te i hez il lesz ke dõ pro jek tek tá mo ga tá -
sa, ame lyek tõ ke igé nye nem éri el az ön ál ló pro jekt in dí tá -
sá hoz mi ni má li san szük sé ges 250 000 eu rót. E pro jek tek
tá mo ga tá sa a Nem ze ti Kap cso lat tar tó ál tal meg hir de tett
nyílt pá lyá za ton nyer tes tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tek
se gít sé gé vel tör té nik.

(2) A ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés ki emelt te rü let
 tekintetében a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tet a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó köz vet le nül je lö li ki.

52.  §

A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tek a pá lyá za ti alap ke re -
té ben ren del ke zé sük re álló összeg ked vez mé nye zet te it
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nyílt pá lyáz ta tá si el já rás sal vá laszt ják ki. A tá mo ga tás köz -
ve tí tõ szer ve ze tek ál tal le bo nyo lí tott pá lyáz ta tá si el já rást
a KPSZE fel ügye li.

53.  §

(1) A ked vez mé nye zet tek ki vá lasz tá sá nak el já rás rend -
jét és a pá lyá za ti do ku men tá ci ót a KPSZE a pá lyá zat köz -
zé té te lét meg elõ zõ en jó vá hagy ja.

(2) A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet biz to sít ja, hogy a
KPSZE a pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ba meg fi gye lõt de le -
gál has son. A KPSZE meg fi gye lõ je a bí rá lat ról je len tést
ké szít a KPSZE ve ze tõ je szá má ra, a je len tést egy ide jû leg a 
tá mo ga tás köz ve tí tõ nek is el jut tat ja. Amennyi ben a
KPSZE meg fi gye lõ je el já rás ren di sza bály ta lan sá got ész -
lel, ezt je len té sé ben jel zi a KPSZE ve ze tõ jé nek és a pá lyá -
za ti bí rá ló bi zott ság el nö ké nek.

54.  §

(1) A ked vez mé nye zet tek ki vá lasz tá sa so rán a tá mo ga -
tás köz ve tí tõ szer ve zet a kö vet ke zõ alap el vek sze rint jár el:

a) a pá lyá za ti le he tõ ség szé les körû meg hir de té se,
b) a meg fe le lõ ver seny biz to sí tá sa,
c) az érin tett ki emelt tá mo ga tá si te rü let, ille tõ leg föld -

raj zi te rü let jel lem zõ i nek figye lembevétele,
d) át lát ha tó ság.

(2) A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet a pá lyá za tok kal
kap cso la tos dön té sét mind a pá lyá zó, mind a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó szá má ra meg kül di.

55.  §

A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet a KPSZE ré szé re a pá -
lyá zók ér te sí té sét meg elõ zõ en meg kül di a pá lyá za tok ér té -
ke lé sé rõl ké szí tett tel jes do ku men tá ci ót, a nyer tes pá lyá za -
tok lis tá ját, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dé sek ter ve ze tét.
A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve -
zet a nyer tes ked vez mé nye zet tek kel csak azt köve tõen köt -
he ti meg, hogy a KPSZE a tá mo ga tá si szer zõ dé sek ter ve -
ze tét jó vá hagy ta.

56.  §

(1) A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet a pá lyá za ti alap
 lebonyolításáért és a ked vez mé nye zet tek el len õr zé sé ért
tel jes fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo ló fel ada ta it a pá lyá za ti
ala pok te kin te té ben a KPSZE lát ja el.

A technikai segítségnyújtás

57.  §

(1) A tech ni kai se gít ség nyúj tá si ke ret bõl a fi nan szí ro zá -
si me cha niz mu sok le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ, az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott ha zai in téz -
mé nyek a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok vég re haj tá sa,
mo ni to ro zá sa és el len õr zé se so rán fel me rü lõ költ sé ge i ket
fe dez he tik.

(2) A tech ni kai se gít ség nyúj tá si ke ret pon tos össze gét
a tech ni kai se gít ség nyúj tá si ke ret rõl  szóló tá mo ga tá si
meg ál la po dás ha tá roz za meg a Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus Bi zott ság, il let ve a Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um dön -
té se alap ján.

58.  §

A tech ni kai se gít ség nyúj tá si ke ret re tör té nõ pá lyá zást
a le bo nyo lí tás ban részt ve võ in téz mé nyek össze han gol ják. 
A tech ni kai se gít ség nyúj tás ként el szá mol ha tó ki adá sok az
59.  § (1) be kez dé se sze rin ti költ ség ve té si elõ irány zat ter -
hé re tel je sít he tõk. Az elõ irány zat ról csak olyan ki adá sok
fi nan szí roz ha tók, ame lyek az érin tett költ ség ve té si fe je ze -
tek in téz mé nyi elõ irány za ta i ról nem ré sze sül nek, il let ve
nem ré sze sül het nek tá mo ga tás ban.

4. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS RENDJE

59.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mus ból fi nan szí ro zott
pro jek tek tá mo ga tá sa it és be vé te le it (be le ért ve szük ség
ese tén az elõ re nem lát ha tó, a vissza fi ze tés hez szük sé ges,
il let ve az ár fo lyam-kü lön bö zet fe de zé sé re szol gá ló össze -
ge ket) a Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.),
a vég re haj tá sá ról ren del ke zõ jog sza bá lyok és az ál lamház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ámr.) sze rin ti ter ve zé si tá jé koz -
ta tó elõ írásainak meg fele lõen egy elõ irány za ton kell meg -
ter vez ni.

(2) A nem köz pon ti költ ség ve té si szerv pro jekt gaz dák
ese tén ki zá ró lag a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ból szár -
ma zó tá mo ga tá so kat kell a költ ség ve tés ben meg je le ní te ni.

60.  §

A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a pro jek tek elõ ké szí té se,
 valamint vég re haj tá sa fo lya mán meg gyõ zõ dik ar ról, hogy
a pro jek tek társ fi nan szí ro zá sát szol gá ló ön erõ e ren de let -
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ben, va la mint a vég re haj tá si szer zõ dés ben és a tá mo ga tá si
meg ál la po dá sok ban fog lal tak nak meg fele lõen ren del ke -
zés re fog áll ni.

61.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó fe le lõs min den olyan ad -
mi niszt ra tív lé pés meg té te lé ért, amely szük sé ges an nak ér -
de ké ben, hogy a pro jekt gaz dák ré szé re az elõ leg, va la mint
a tá mo ga tá sok ki fi ze té sé hez szük sé ges össze gek min den -
kor ren del ke zés re áll ja nak.

(2) A szak mai le bo nyo lí tá sért fe le lõs tár ca fe je ze ti költ -
ség ve té sért fe le lõs ve ze tõ je a Nem ze ti Kap cso lat tar tó
 részére be ter jesz ti a ter ve zé si kör irat köz re adá sát kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül adott pro jekt re vo nat ko zó fi nan szí ro -
zá si ter vét és ön erõ igé nyét.

62.  §

Amennyi ben a tá mo ga tá si meg ál la po dás, il let ve a vég -
re haj tá si szer zõ dés a költ ség ve tés ter ve zé si idõ sza ká ban
még nem áll ren del ke zés re, azon ban meg kö té sük vár ha tó,
és a ter ve zé si tárgy év ben tény le ges ki fi ze tés vár ha tó, a tá -
mo ga tás sal és – a köz pon ti költ ség ve té si szerv pro jekt gaz -
dák ese tén – az ön erõ össze gé vel szá mol ni kell, azo kat be
kell ter vez ni.

5. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Bankszámlák

63.  §

(1) Az FMI-tõl ér ke zõ át uta lá sok fo ga dá sá ra, il let ve a
sza bály ta la nul fel hasz nált vagy fel nem hasz nált tá mo ga -
tá sok vissza fi ze té sé re a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal nyi tott bank -
szám lák szol gál nak. A ki fi ze tõ ha tó ság fo rint (bank)szám -
lá kat nyit a Ma gyar Ál lam kincs tár ban fi nan szí ro zá si
 mechanizmusok sze rin ti bon tás ban. A (bank)szám lá kat
a ket tõs alá írá si rend szer al kal ma zá sá val kell mû köd tet ni.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság ke ze lé sé ben lévõ (bank)szám lák
fo rint ban ve ze tett (bank)szám lák, a ve ze té sük bõl adó dó
bár mi ne mû költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti
költ ség ve tés, Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, Egyéb költ -
ség ve té si ki adá sok cím, Ve gyes ki adá sok al cím ter hé re
tör té nik.

64.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lát nyit a Ma gyar Ál lam -

kincs tár ban, amely elõ leg fi ze tés re, va la mint a ki fi ze tett
 finanszírozási me cha niz mu sok tá mo ga tá sa i nak utó la gos
meg té rí té sé re szol gál.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la fe lett a Nem ze ti Kap cso lat tar tó a KPSZE ré szé re
ren del ke zé si jo go sult sá got biz to sít.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lát a ket tõs alá írá si rend szer al kal ma zá sá val kell mû -
köd tet ni.

(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû költ ség el szá -
mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés, Pénzügy -
minisztérium fe je zet, Egyéb költ ség ve té si ki adá sok cím,
Ve gyes ki adá sok al cím ter hé re tör té nik.

65.  §

(1) Amennyi ben a pro jekt gaz da költ ség ve té si szerv,
gon dos ko dik cél el szá mo lá si (bank)szám lák projekten -
kénti meg nyi tá sá ról a Ma gyar Ál lam kincs tár ban.

(2) A cél el szá mo lá si (bank)szám la a szál lí tók ré szé re
tör té nõ ki fi ze tés le bo nyo lí tá sá ra, va la mint a KPSZE ál tal
át utalt elõ leg és utó la go san meg té rí tett tá mo ga tá sok fo ga -
dá sá ra szol gál.

(3) A cél el szá mo lá si (bank)szám lá kat a ket tõs alá írá si
rend szer al kal ma zá sá val kell mû köd tet ni.

66.  §

A 63–64.  §-ok ban em lí tett (bank)szám lák hoz kap cso ló -
dó, a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ki ál lí tott (bank)szám la -
ki vo na tok ada ta i nak nap ra kész pénz ügyi nyil ván tar tá sá ról 
az EMIR rend szer ben a (bank)szám la fe lett ren del ke zõ fél
gon dos ko dik.

Elõlegfizetés és elszámolás a projektgazdával

67.  §

(1) A KPSZE a pro jekt gaz dák le hí vá si ké rel me el le né -
ben gon dos ko dik a vég re haj tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott mér té kû elõ leg fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá ról tör té nõ át uta lá sá ról.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let elõ leg re és biz to sí -
té kok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it a fi nan szí ro zá si me cha -
niz mu sok vég re haj tás so rán is al kal maz ni kell.
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68.  §

(1) A pénz ügyi ren de zés so rán a már fo lyó sí tott elõ leg
össze gé nek figye lembevétele úgy tör té nik, hogy az elõ leg
össze ge fo lya ma to san a pro jekt gaz da ren del ke zé sé re áll -
jon a vég sõ el szá mo lás idõ pont já ig, le vo ná sa a vég sõ ki fi -
ze tés össze gé bõl tör té nik. Köz tes ki fi ze tés so rán adott elõ -
leg össze gé nek rész le ges le vo ná sá ra csak ak kor ke rül sor,
ha a pro jekt még el nem szá molt össze ge alap ján a vég sõ
ki fi ze tés össze ge ala cso nyabb len ne, mint a fo lyó sí tott elõ -
leg össze ge.

(2) A KPSZE az el sõ szin tû el len õr zést köve tõen utó la -
gos fi nan szí ro zás ra jó vá hagy ja a be nyúj tott el szá mo lást,
majd gon dos ko dik a pro jekt gaz da ál tal ki fi ze tett fi nan szí -
ro zá si me cha niz mus tá mo ga tá sok össze gé nek a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról a pro -
jekt gaz da (bank)szám lá já ra tör té nõ át uta lá sá ról.

(3) A KPSZE a pro jekt gaz da ál tal be nyúj tott el szá mo lá -
sok el bí rá lá sát 60 na pon be lül vég zi el.

(4) A KPSZE csak olyan uta lást tel je sít het a pro jekt gaz -
da (bank)szám lá já ra, il let ve a tech ni kai se gít ség nyúj tás ra
vo nat ko zó an a Nem ze ti Kap cso lat tar tó csak olyan fi ze té si
kö te le zett sé get tel je sít het a szál lí tó ré szé re a köz pon ti
költ ség ve té si for rás ból, amely hez kap cso ló dó fi nan szí ro -
zá si me cha niz mus tá mo ga tás ren de zé se – a fi nan szí ro zá si
me cha niz mus for rá sá nak a ki fi ze tõ ha tó ság szám lá ján tör -
té nõ ren del ke zés re ál lá sa ese tén – még a fo lyó sí tás évé ben
a 72.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk figye -
lembe véte lével meg tör tén het.

Elszámolás a Finanszírozási Mechanizmus Irodával

69.  §

Az FMI kö te le zett ség vál la lá sá nak – amennyi ben er rõl
a tá mo ga tá si meg ál la po dás ren del ke zik – meg ha tá ro zott
szá za lé kát elõ leg for má já ban utal ja át a ki fi ze tõ ha tó ság
 finanszírozási me cha niz mu son ként nyi tott (bank)szám -
láira pro jek ten kén ti bon tás ban.

70.  §

Az FMI ré szé re be nyúj tott el szá mo lá sok csak olyan ki -
fi ze tett költ sé ge ket tar tal maz hat nak, ame lye ket szám lák
vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
 bizonylatok tá masz ta nak alá, és ame lyek a tá mo ga tott pro -
jek tek re vo nat ko zó an el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül -
nek.

71.  §

(1) A KPSZE a meg fe le lõ nek mi nõ sí tett és jó vá ha gyott
el szá mo lá so kat és a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé -

gé hez szük sé ges szám la össze sí tõt és hi te le sí té si je len tést
fo lya ma to san to váb bít ja a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság a be ér ke zett el szá mo lá so kat
szám sza ki lag el len õr zi, de a do ku men tá ci ó ban ja ví tást
nem vé gez het. A ki fi ze tõ ha tó ság az el nem fo ga dott el szá -
mo lá so kat azok kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon 
be lül a KPSZE ré szé re kor rek ci ó ra vissza kül di.

(3) A ki fi ze tõ ha tó ság össze sí ti és el jut tat ja az iga zolt
pro jek ten kén ti el szá mo lá so kat az FMI ré szé re min den év -
ben feb ru ár 10-éig, má jus 10-éig, au gusz tus 10-éig, va la -
mint no vem ber 10-éig. Az érin tett szer vek kö zös meg -
egye zés sel dönt het nek ezen idõ pon tok mó do sí tá sá ról.
A ki fi ze tõ ha tó ság azon el szá mo lá sok FMI ré szé re tör té nõ
el jut ta tá sát biz to sít ja a meg je lölt ha tár idõ re, ame lye ket
a KPSZE leg ké sõbb a meg je lölt ha tár idõt meg elõ zõ
7 mun ka na pon be lül be nyújt.

Támogatás rendezése

72.  §

(1) A KPSZE a 71.  § (1) be kez dés sze rin ti hi te le sí té si
 jelentéssel együtt az ab ban fog lalt tá mo ga tás össze gét tar -
tal ma zó, a fe le lõs ve ze tõ ál tal alá írt „Tá mo ga tás igény lés
ki fi ze tõ ha tó ság tól” bi zony la tot is meg kül di a ki fi ze tõ
 hatóságnak.

(2) A 71.  § (1) be kez dés  sze rin ti hi te le sí té si je len tés
alap ján a ki fi ze tõ ha tó ság az FMI ál tal át utalt tá mo ga tá sok
jó vá írá sá ról  szóló (bank)szám la ki vo nat kéz hez vé te lét
 követõ 5 mun ka na pon be lül gon dos ko dik a jó vá írt tá mo -
ga tás tel jes össze gé nek to vább uta lá sá ról a fe je ze ti keze -
lésû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la ja vá ra pro jek -
ten kén ti bon tás ban.

(3) A ki fi ze tõ ha tó ság csak ab ban az eset ben utal ja át az
FMI-tól ka pott tá mo ga tás össze gét az elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá ra, ha ar ról az adott össze get ko ráb ban
már ki fi zet ték.

6. Fejezet

A KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE

Igazolás

73.  §

(1) A ki fi ze tõ ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a ked -
vez mé nye zet tek nél fel me rült és ki fi ze tett költ sé gek alap -
ján a KPSZE ál tal be fo ga dott és el len õr zött pro jek ten kén ti
el szá mo lá si do ku men tá ció iga zo lá sa és be nyúj tá sa az FMI
ré szé re.
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(2) A ki fi ze tõ ha tó ság jo go sult a pro jek ten ként ki ál lí tott
el szá mo lá si do ku men tá ció alá tá masz tá sá hoz kapcsoló -
dóan ki egé szí tõ in for má ci ót kér ni, me lyet a KPSZE kö te -
les a ki fi ze tõ ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(3) A ki fi ze tõ ha tó ság az iga zo lá si te vé keny sé gé nek alá -
tá masz tá sa ér de ké ben tény fel tá ró lá to ga tást te het a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás ban részt vevõ KPSZE-nél. A ki fi ze tõ
ha tó ság elõ ze tes ér te sí té se alap ján a KPSZE hoz zá fé rést
biz to sít a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze -
mé lyek ré szé re az elekt ro ni kus és pa pír for má ban ren del -
ke zés re álló, az iga zo lás hoz kap cso ló dó do ku men tu mok -
hoz és ada tok hoz.

74.  §

An nak ér de ké ben, hogy a ki fi ze tõ ha tó ság a pénz ügyi
le bo nyo lí tás meg fe le lõ sé gét meg tud ja ítél ni az elszámo -
lási do ku men tá ció FMI-hez tör té nõ be nyúj tá sát megelõ -
zõen, a KPSZE

a) tá jé koz ta tá sul to váb bít ja a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re
a sa ját, el len õr zé si rend sze ré ben el ké szült, vagy egyéb,
 ellenõrzésre jo go sult szer ve ze tek ál tal el ké szí tett el len õri
je len té se ket, a je len tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül,

b) leg ké sõbb az elsõ ki fi ze tõ ha tó ság nak meg kül dött,
az el szá mo lá si do ku men tá ció alá tá masz tá sá ra szol gá ló
 dokumentumok ki fi ze tõ ha tó ság nak való be nyúj tá sa elõtt
1 hó nap pal tá jé koz ta tá sul meg kül di a ki fi ze tõ ha tó ság
 részére a ve ze tõ je ál tal jó vá ha gyott mû kö dé si ké zi köny vet
an nak mel lék le te i vel és az el len õr zé si nyom vo nal lal
együtt,

c) írás ban tá jé koz tat ja a ki fi ze tõ ha tó sá got a mû kö dé si
ké zi könyv és az el len õr zé si nyom vo nal mó do sí tá sá ról,
a mó do sí tást köve tõen 1 hó na pon be lül,

d) rend sze re sen tá jé koz tat ja a ki fi ze tõ ha tó sá got a fel -
me rült sza bály ta lan sá gok ke ze lé se ér de ké ben meg tett
 intézkedésekrõl,

e) ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ja a ki fi ze tõ ha tó sá -
got az FMI ál tal ja va solt ki iga zí tó in téz ke dé sek meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben meg tett lé pé sek rõl, il let ve azok ról az
 indokokról, ame lyek re hi vat koz va a KPSZE a ja va solt
 intézkedéseket nem hoz ta meg.

Hitelesítés

75.  §

(1) A KPSZE a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé gé -
nek alá tá masz tá sá ra pénz ügyi el len õr zé si rend szert mû -
köd tet.

(2) A KPSZE ál tal ki ál lí tott hi te le sí té si je len tés tanú -
sítja, hogy

a) a pro jekt gaz da ál tal be nyúj tott költ ség össze sí tõ
össz hang ban van az alá tá masz tó do ku men tu mok kal,
szám lák kal vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
 dokumentáló bi zony la tok kal,

b) az alá tá masz tó do ku men tu mok és bi zony la tok el len -
õr zé se meg tör tént, azok va ló sak, sza bá lyo sak és szám sza -
ki lag pon to sak,

c) az igé nyelt költ sé gek a fi nan szí ro zá si mechaniz -
musokra vo nat ko zó sza bály za tok sze rint el szá mol ha tó nak
mi nõ sül nek,

d) az igé nyelt költ sé gek a tá mo ga tá si meg ál la po dás sal
és a vég re haj tá si szer zõ dés sel össz hang ban meg va ló sí tott
pro jekt ke re té ben me rül tek fel,

e) az egyéb for rá sok ból nyúj tott társ fi nan szí ro zás ren -
del ke zés re áll, va la mint a nem ze ti társ fi nan szí ro zás ki fi ze -
té se meg tör tént.

7. Fejezet

BELSÕ KONTROLL

Folyamatba épített ellenõrzés

76.  §

(1) A fo lya mat ba épí tett el len õr zé si te vé keny ség te kin -
te té ben az Áht., va la mint – az e ren de let ben fog lalt el té ré -
sek kel – az Ámr. elõ írásai az irány adók.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE, a ki fi ze tõ ha tó -
ság és a pro jekt gaz da

a) olyan pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szert
ala kí ta nak ki és mû köd tet nek, amely biz to sít ja, hogy
a szer ve ze tek te vé keny sé ge sza bály sze rû és meg fele lõen
sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes, az
 információk pon to sak és a meg fe le lõ idõ ben ren del ke zés re 
áll nak,

b) a pá lyáz ta tás, a pénz ügyi le bo nyo lí tás és el len õr zés
fel ada ta i nak meg fe le lõ sza bá lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ
sza bály za ta ik ban gon dos kod nak,

c) te vé keny sé gük re vo nat ko zó an biz to sít ják a négy
szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,

d) gon dos kod nak az el len õr zé si nyom vo nal kialakí -
tásáról, a koc ká zat ke ze lé si és a sza bály ta lan ság-ke ze lé si
sza bály za tok meg al ko tá sá ról és az eset le ges vál to zá sok
ha la dék ta lan át ve ze té sé rõl.

77.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE és a tá mo ga tás -
köz ve tí tõ szer ve zet gon dos ko dik an nak el len õr zé sé rõl,
hogy a szük sé ges ön erõ ren del ke zés re áll, to váb bá hogy a
pá lyáz ta tás, köz be szer zés és a pénz ügyi le bo nyo lí tás meg -
fe lel

a) a ver seny po li ti kai sza bá lyok nak,
b) az ál la mi tá mo ga tá sok ra, köz be szer zés re, kör nye zet -

vé de lem re, esély egyen lõ ség re, tá jé koz ta tás ra és nyil vá -
nos ság ra vo nat ko zó elõ írásoknak,

c) a tá mo gat ha tó sá gi kö ve tel mé nyek nek.
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(2) A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán a KPSZE, il let ve
 pályázati alap ese té ben a tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet
gon dos ko dik koc ká zat elem zés alap ján ki vá lasz tott, ki fi ze -
té se ket meg elõ zõ hely szí ni el len õr zé sek le foly ta tá sá ról,
ame lyek ke re té ben el len õriz ni kell a pro jek tek szer zõ dé -
sek nek meg fe le lõ elõ re ha la dá sát, va la mint azt, hogy a be -
nyúj tott szám la vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
do ku men tá ló bi zony lat a va ló ság nak meg fe lel-e, össz -
hang ban van-e a szer zõ dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai és tel -
je sít mény mu ta tó szá mok tel je sí té sé vel.

(3) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE és a pro jekt -
gaz da kö zöt ti meg ál la po dá sok rög zí tik a fo lya mat ba épí -
tett el len õr zé sek vég re haj tá sá nak kö te le zett sé gét a de le -
gált fel ada tok vo nat ko zá sá ban.

78.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben meg -
valósuló pro jek tek kel kap cso la tos do ku men tu mo kat az
adott pro jekt pénz ügyi le zá rá sát köve tõen 10 évig meg kell 
 õrizni.

(2) A tá mo ga tá si meg ál la po dás ban vál lalt kö te le zett ség
ese tén az (1) be kez dés ben em lí tett ha tár idõ ket a vál lalt
leg ké sõb bi ha tár ide jû kö te le zett ség idõ tar ta má nak le jár tá -
tól kell szá mí ta ni.

Belsõ ellenõrzés

79.  §

(1) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE, a ki fi ze tõ ha tó -
ság és a pro jekt gaz da mû kö dé sé nek bel sõ el len õr zé sét biz -
to sí ta ni kell.

(2) A KPSZE, a ki fi ze tõ ha tó ság és a költ ség ve té si szerv 
pro jekt gaz da bel sõ el len õr zé si egy sé gei, to váb bá a Nem -
ze ti Kap cso lat tar tó meg kül dik a Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal (a továb biak ban: KEHI) és a pénz ügy mi nisz ter
 részére a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó el len õr zé si ter ve ik a
fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé sé re vo nat ko zó ré sze i nek ter ve ze tét min den év no vem -
ber 30-áig.

(3) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE és a tá mo ga tás -
köz ve tí tõ szer ve ze tek kö zöt ti meg ál la po dá sok ban rögzí -
teni kell a bel sõ el len õr zé sek vég re haj tá sá nak kö te le zett -
sé gét a de le gált fel ada tok vo nat ko zá sá ban.

(4) Az el lá tan dó bel sõ el len õr zé si te vé keny ség te kin te -
té ben az Áht., va la mint – az e ren de let ben fog lalt el té ré -
sek kel – a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal -
maz ni.

A KEHI által végzett ellenõrzés

80.  §

(1) A KEHI el vég zi a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok
ke re té ben tá mo ga tott pro jek tek el len õr zé sét; az el len õr zés
so rán ta pasz tal tak ról je len tést ké szít.

(2) A pro jekt gaz dá val kö tött vég re haj tá si szer zõ dés ben, 
il let ve a ked vez mé nye zet tek kel kö tött tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben, va la mint a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt
 vevõ szer ve ze tek kel kö tött meg ál la po dá sok ban ki kell
 kötni, hogy a pro jekt gaz da, a ked vez mé nye zett, il let ve a
tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve zet kö te -
les az  ellenõrzés ér de ké ben, a Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ
el len õr zé si szerv, a fe je ze tek el len õr zé si szer ve ze tei, a
Kincs tár, il let ve a ki fi ze tõ ha tó ság kép vi se lõ it el len õr zé si
mun ká juk ban a hely szí nen is – a meg fe le lõ do ku men tu -
mok, szám lák, a prog ram meg va ló sí tá sát iga zo ló ok má -
nyok,  bizonylatok ren del ke zés re bo csá tá sá val, il let ve
a  fizikai tel je sí tés vizs gá la tá ban – se gí te ni.

(3) A KEHI ré szé re kor lát lan hoz zá fé rést kell biztosí -
tani a le bo nyo lí tás so rán be ér ke zett, il let ve ke let ke zett
 dokumentumokhoz.

81.  §

(1) Az el len õr zé sek so rán ké szí tett je len té sek tar tal maz zák
a) az el vég zett koc ká zat elem zés le írá sát és a min ták

 kiválasztásának in do ko lá sát,
b) az el len õr zött idõ szak ra vo nat ko zó an az el len õr zött

ki adá sok össze gét éven kén ti és pro jek ten kén ti bon tás ban.

(2) A KEHI a fel tárt hi á nyos sá gok kap csán el vég zett
pénz ügyi kor rek ci ók meg fe le lõ sé gét, és az eset le ges rend -
szer jel le gû hi bák ki kü szö bö lé se ér de ké ben meg tett in téz -
ke dé se ket nyo mon kö ve ti.

(3) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok el len õr zé sé ben
részt vevõ szerv je len té sét az in téz ke dé si terv vel együtt az
el len õr zés le zá rá sát kö ve tõ 40 na pon be lül meg kül di
a KEHI ré szé re.

82.  §

(1) A KEHI az adott el len õr zé si idõ szak ban ké szí tett je -
len té sek alap ján össze fog la ló el len õr zé si je len tést ké szít,
ame lyet min den év áp ri lis 15-éig meg küld a Nem ze ti Kap -
cso lat tar tó ré szé re. A Nem ze ti Kap cso lat tar tó az össze fog -
la ló el len õr zé si je len tést az éves mo ni tor ing je len tés sel
egy ide jû leg meg kül di az FMI ré szé re.

(2) A KEHI el ké szí ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok
kö vet ke zõ évi el len õr zé se i re vo nat ko zó éves össze fog la ló
el len õr zé si ter vet és meg kül di azt a pénz ügy mi nisz ter nek
min den év ja nu ár 31-ig.
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(3) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó az éves össze fog la ló el -
len õr zé si ter vet az éves mo ni tor ing je len tés sel egy ide jû leg
meg kül di az FMI ré szé re.

8. Fejezet

AZ FMI RÉSZÉRE VEZETETT SZÁMVITELI
NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

83.  §

(1) Az FMI, a Nem ze ti Kap cso lat tar tó és az el len õr zést
vég zõ szer ve ze tek ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tást biz to -
sí tó könyv ve ze té si, be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gek nek az e ren de let sze rin ti el kü lö ní tett számvi -
teli nyil ván tar tás sal kell ele get ten ni, ame lyet a szám vi tel -
rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ben (a továb biak ban: szám -
vi te li tör vény) fog lalt szám vi te li alap el vek figye lembe -
véte lével ve ze tett, el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû ket -
tõs könyv vi te li nyil ván tar tá sok kal kell biz to sí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tást
a ki fi ze tõ ha tó ság nak és a KPSZE-nek kell ve zet nie.

(3) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez a ki fi ze tõ
 hatóság és a KPSZE – a meg fe le lõ mo dul ren del ke zés re
bo csá tá sát köve tõen – az EMIR rend szert al kal maz zák.

(4) Az EMIR rend szer ben mind a kö ve te lé se ket és azok
pénz ügyi tel je sí té sét, mind a kö te le zett sé ge ket és azok
pénz ügyi tel je sí té sét pro jekt gaz dán ként kell ki mu tat ni.

(5) A KPSZE és a ki fi ze tõ ha tó ság a szám vi te li nyil ván -
tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról – az egy -
sé ges be szá mo lás és adat szol gál ta tás ér de ké ben – kü lön
két ol da lú meg ál la po dás ban ren del ke zik.

84.  §

(1) A szám vi te li nyil ván tar tá so kat fo rint ban kell ve zet -
ni, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy az eu ró ra tör té nõ át szá -
mí tást az EMIR rend szer au to ma ti ku san biz to sít sa.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság nak és a KPSZE-nek az (1) be kez -
dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra el kü lö ní tett, rész le tes
szám vi te li el já rás ren det kell ké szí te ni, amely nek ré szei:

a) szám vi te li fo lya ma tok el já rá si rend je,
b) szám vi te li po li ti ka, a szám la tü kör és szám la rend,
c) bi zony la ti al bum.

(3) A szám vi te li el já rás rend nek a meg ál la po dás ban
rész le te sen meg ha tá ro zott elõ írások alap ján tör té nõ el ké -
szí té sé ért és az el ké szült szám vi te li el já rás rend jó vá ha gyá -
sá ért, mó do sí tá sá ért, an nak vég re haj tá sá ért a ki fi ze tõ ha tó -
ság, ille tõ leg a KPSZE ve ze tõ je fe le lõs.

(4) A ki fi ze tõ ha tó ság és a KPSZE gon dos ko dik ar ról,
hogy az e fel ada tok kal kap cso la tos ere de ti bank i és egyéb
szám vi te li bi zony la tok ren del ke zés re áll ja nak.

(5) A szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sé re olyan szak -
em ber al kal maz ha tó, aki meg fe lel a szám vi te li tör vény
szám vi te li szol gál ta tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

85.  §

(1) Az el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tás nak biz to sí -
ta nia kell, hogy az év kö zi adat szol gál ta tá sok szám vi tel bõl
nyer he tõ ada tai, va la mint az éves pénz ügyi be szá mo ló el -
ké szí té sé hez szük sé ges szám vi te li ada tok meg fe le lõ rész -
le tes ség gel ren del ke zés re áll ja nak. E kö ve tel mény tel je sí -
té sé ért a ki fi ze tõ ha tó ság és a KPSZE a fe le lõ sek.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tá sa i nak ve ze té se so rán gon dos ko dik ar ról, hogy az
aláb bi in for má ci ók nap ra ké szen ren del ke zés re áll ja nak:

a) az FMI-tõl ér ke zett tá mo ga tá sok össze ge fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok sze rin ti bon tás ban,

b) a Nem ze ti Kap cso lat tar tó ál tal nyi tott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lák ra to vább utalt
tá mo ga tá sok,

c) a ki fi ze tõ ha tó ság bank szám lá i nak té te les for gal ma,

d) az FMI ál tal jó vá ha gyott, de még ki nem fi ze tett
össze gek, il let ve a sza bály ta lan sá gok  miatt vissza já ró
össze gek  miatti kö ve te lé sek,

e) az FMI felé fenn ál ló vissza fi ze té si kö te le zett sé gek,
il let ve a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra to vább uta lan dó tá mo ga tás 
 miatti kö te le zett sé gek össze ge.

86.  §

(1) Az el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té se
so rán a KPSZE fe le lõs a kö vet ke zõ in for má ci ók biz to sí tá -
sá ért:

a) a KPSZE ál tal a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ról a pro jekt gaz da ré szé re ki fi ze tett
tá mo ga tás össze ge fi nan szí ro zá si me cha niz mu son ként,

b) elõ leg cí mén a pro jekt gaz dák ré szé re ki fi ze tett
össze gek, va la mint a pro jekt gaz dák tól sza bály ta lan ság
 miatt be haj tan dó össze gek mint kö ve te lé sek,

c) a KPSZE ál tal jó vá ha gyott, de még ki nem fi ze tett
 támogatások, va la mint a pro jekt gaz dák tól be haj tott, de
még a ki fi ze tõ ha tó ság meg fe le lõ bank szám lá já ra vissza
nem utalt össze gek mint kö te le zett sé gek.

(2) A KPSZE-nek a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal kért adat szol -
gál ta tá so kat a két ol da lú meg ál la po dás ban fog lalt ha tár idõ -
re kell tel je sí te nie.
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9. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

87.  §

(1) Sza bály ta lan ság a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra
vo nat ko zó sza bály za tok, a kö zös sé gi jog, a ma gyar jog,
 illetve a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban és a vég re haj tá si
szer zõ dés ben fog lal tak meg sér té se.

(2) A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a pro jek tek le bo nyo lí tá sa
so rán ta pasz talt sza bály ta lan sá gok fel fe de zé se ese tén

a) kez de mé nye zi a sza bály ta lan ság ki vizs gá lá sát,
b) ha la dék ta la nul gon dos ko dik a pro jek tek elõ írásai

sze rin ti, il let ve a sza bály sze rû le bo nyo lí tás ér de ké ben
szük sé ges kor rek ci ók ról,

c) szük ség ese tén kez de mé nye zi a szank ci ók fo ga na to -
sí tá sát,

d) tá jé koz tat ja az érin tett ma gyar in téz mé nye ket,
e) tá jé koz tat ja az FMI-t a fi nan szí ro zá si me cha niz mu -

sok ra vo nat ko zó sza bály za tok sze rint.

88.  §

A KPSZE ve ze tõ je fe le lõs
a) a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ért,
b) a sza bály ta lan sá gok ki vizs gá lá sá ért és a szük sé ges

in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas lat el ké szí té sé ért,
c) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos dön té sek vég re -

haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé ért, va la mint
d) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos je len té sek

össze ál lí tá sá ért a Nem ze ti Kap cso lat tar tó ré szé re.

89.  §

Sza bály ta lan ság ese tén a kö vet ke zõ in téz ke dé sek al kal -
maz ha tó ak:

a) a tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ -
dés fel füg gesz té se,

b) a tá mo ga tá si meg ál la po dás és a vég re haj tá si szer zõ -
dés meg szün te té se,

c) a tá mo ga tá si rend szer bõl tör té nõ ki zá rás,
d) a bün te tõ-, il let ve pol gá ri jogi el já rá sok kez de mé -

nye zé se.

90.  §

(1) Tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek meg -
állapítása ese tén a sza bály ta lan sá gért fe le lõs, il let ve an nak 
hi á nyá ban a sza bály ta la nul fel hasz nált for rást fo lyó sí tó
 fejezet költ ség ve té sé bõl kell a vissza fi ze tést, vissza pót lást
tel je sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vissza fi ze tést, vissza pót lást
a sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga tás cél já val meg egye -
zõ célú elõ irány zat ról kell tel je sí te ni. Amennyi ben ez nem
le het sé ges, úgy a vissza fi ze tést, vissza pót lást a Kor mány
ál tal meg ha tá ro zott elõ irány zat ról kell tel je sí te ni.

(3) Amennyi ben a sza bály ta lan ság ban érin tett összeg
be haj tás ára, meg té rí tés ére a ké sõb bi ek ben sor ke rül, úgy
ezen össze get az (1) be kez dés sze rin ti fe je zet (2) be kez dés
sze rin ti elõ irány za ta ré szé re kell vissza té rí te ni.

91.  §

(1) A sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga tá si össze gek
pro jekt gaz dák tól tör té nõ be haj tá sát a Nem ze ti Kap cso lat -
tar tó biz to sít ja.

(2) A KPSZE a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám lán tör tént jó vá írás ról  szóló bank szám la ki -
vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül vissza -
utal ja a be haj tott összeg fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra
jutó ré szét a ki fi ze tõ ha tó ság meg fe le lõ bank szám lá já ra.

(3) A ki fi ze tõ ha tó ság gon dos ko dik a be haj tott összeg
FMI ré szé re tör té nõ vissza uta lá sá ról a fi nan szí ro zá si me -
cha niz mu sok ra vo nat ko zó sza bály za tok sze rint.

10. Fejezet

ALKALMAZANDÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI
ÉS A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKKAL

ÖSSZEFÜGGÕ SZABÁLYOK

92.  §

(1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben meg -
valósuló pro jek tek hez ál la mi tá mo ga tás az Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez -
dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás -
ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let tel össz hang ban nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl az adott
tá mo ga tá si ka te gó ri á ra ér vé nyes jog sza bá lyok kö vet ke zõ
ren del ke zé se it is al kal maz ni kell:

a) regi o ná lis (be ru há zá si) tá mo ga tás ese té ben a Gaz da -
sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá -
lyo zá sá ról  szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let 5/A.  §-ának
(3) be kez dé se,

b) ku ta tás-fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben a Gaz da sá gi
Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram Ku ta tás-fej lesz tés, in -
no vá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 4/2004. (IV. 23.) TNM
ren de let 4.  §-ának (1)–(3) be kez dé se, 5.  §-ának (1) be kez -
dé se, 6.  §-ának (1) be kez dé se és 7.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja,
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c) kul tu rá lis tá mo ga tás ese té ben a Tu risz ti kai Cél elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM ren de let
3.  §-ának p) pont ja és 6.  §-a (1) be kez dé sé nek ab) pont ja,

d) kör nye zet vé del mi tá mo ga tás ese té ben a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és
 ellenõrzésének sza bá lya i ról  szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM
ren de let 10.  §-ának a) pont ja,

e) mun ka hely te rem té si tá mo ga tás ese té ben az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog -
lal koz ta tás ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra való al kal ma -
zá sá ról  szóló 2002. de cem ber 12-i 2204/2002/EK bi zott -
sá gi ren de let (HL L 337, 13/12/2002, a továb biak ban:
2204/2002/EK ren de let) elõ írásai,

ea) mun ka hely te rem té si tá mo ga tás nem nyújt ha tó a
2204/2002/EK ren de let 1. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szén bá nyá sza ti, szál lí tá si vagy ha jó épí té si ága zat -
ban te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok ré szé re,

eb) az egy pro jekt hez nyúj tott bár mely tá mo ga tás
 maximális in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez -
dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról
és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér té ket. A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi -
tást, amennyi ben a ked vez mé nye zett KKV, 10 szá za lék -
pont tal nö vel ni kell a Pest megyé ben és Bu da pes ten
 teremtett mun ka he lyek ese té ben, és 15 szá za lék pont tal
 növelni kell Pest megyén és Bu da pes ten kí vül te rem tett
mun ka he lyek ese té ben,

ec) e be kez dés al kal ma zá sá ban az új on nan lét re ho zott
mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók szá ma: a
ked vez mé nye zett nél és az érin tett lé te sít mény ben köz vet -
le nül tel jes mun ka idõ ben al kal ma zott sze mé lyek szá má -
nak net tó nö ve ke dé se az elõ zõ 12 hó nap át la gá hoz ké pest,
az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök szá má nak meg ál la pí -
tá sa kor a rész mun ka idõs és az idény mun kás  alkalmazottak 
a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak ará nyos tört ré szé nek
fe le lnek meg,

ed) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a
ked vez mé nye zett leg alább 25%-ban hoz zá já rul a fi nan szí -
ro zás hoz,

ee) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a
mun ka he lyet a tá mo ga tás ra jo go sult ré gi ó ban tart ják fenn,

ef) a tá mo ga tás el szá mol ha tó költ sé gei az új on nan lét -
re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók
két éves brut tó bér költ sé ge,

eg) a lét re ho zott mun ka he lyet leg alább há rom évig
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese té ben két évig – fenn kell
tar ta ni,

eh) a mun ka hely te rem tés ered mé nye kép pen lét re ho -
zott mun ka he lyek re olyan mun ka vál la ló kat kell fel ven ni,
akik ko ráb ban még nem áll tak al kal ma zás ban, elõ zõ mun -
ka he lyü ket el vesz tet ték, vagy en nek ve szé lye köz vet le nül
fe nye ge ti õket,

ei) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a tá -
mo ga tás ra irá nyu ló pá lyá za tot a pá lyá zó a pá lyá za ti ki írás -
nak meg fele lõen a mun ka hely te rem tés elõtt nyúj tot ta be,

ej) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a lét -
re ho zott mun ka hely tár gyi esz köz vagy im ma te ri á lis ja vak 
be ru há zá sát cél zó pro jekt vég re haj tá sá hoz kap cso ló dik és
a mun ka he lyet a be ru há zás be fe je zé sé tõl szá mí tott há rom
éven be lül hoz zák lét re.

93.  §

A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben an nak a pá -
lyá zó nak nyújt ha tó tá mo ga tás, aki meg fe lel az Áht. ren de -
zett mun ka ügyi kap cso la tok ra vo nat ko zó elõ írásainak.

11. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

94.  §

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

95.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
91.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) A (3) be kez dés ren del ke zé sei a Nor vég Fi nan szí ro -
zá si Me cha niz mus és az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus te kin te té ben nem al kal maz ha tók. A fi nan szí ro zá si
me cha niz mu sok ke re té ben fi nan szí ro zott pro jek tek ese tén
a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá -
ról utalt elõ leg mér té ke leg fel jebb

a) ön ál ló pro jekt tá mo ga tá si for ma ese tén a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok ból szár ma zó tá mo ga tás 10%-a,

b) pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for ma ese tén a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok ból szár ma zó tá mo ga tás 50%-a
le het.”
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96.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr. 4. szá mú mel lék le té ben a XIX. EU In teg rá ció címû fe je zet he lyé be a 
kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„

Fe je zet Cím Al cím
Jog cím-
cso port

Jog cím Ki emelt elõ irány zat neve

XIX. EU In teg rá ció

2 EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

6 Schen gen Alap tech ni kai se gít ség nyúj tás

12 2007-tõl in du ló EU nagy be ru há zá sok és kom plex fej lesz -
té sek elõ ké szí té se”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kormány
243/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
programok végrehajtásának részletes szabályairól

 szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  §-a (2) be -
kez dé sé nek cs) pont já ban, va la mint t) pont já nak má so dik
for du la tá ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

(1) Az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog -
ra mok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
2.  §-a (1) be kez dé sé nek aa) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban a prog ra mok ter ve zé sé ért,
le bo nyo lí tá sá ért és el len õr zé sé ért fe le lõs in téz mé nyek]

„aa) irá nyí tó ha tó ság: a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Prog ra mo kért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge;”

(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek ac) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban a prog ra mok ter ve zé sé ért,
le bo nyo lí tá sá ért és el len õr zé sé ért fe le lõs in téz mé nyek]

„ac) nem ze ti ha tó ság: a 2.  §-a (1) be kez dé sé nek aa) al -
pont já ban fog lalt szer ve ze ti egy ség;”

(3) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet ke zõ
ag) al pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban a prog ra mok ter ve zé sé ért,
le bo nyo lí tá sá ért és el len õr zé sé ért fe le lõs in téz mé nyek]

„ag) köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség: a Pénz ügy mi nisz -
té ri um nak az ál lam ház tar tá si bel sõ pénz ügyi el len õr zé si
rend szer köz pon ti har mo ni zá ci ó já ért, sza bá lyo zá sá nak elõ -
ké szí té sé ért és ko or di ná ci ó já ért, va la mint fej lesz té sé ért fe -
le lõs szer ve ze ti egy sé ge.”

(4) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek v) pont ja he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ w)–y) pont tal egé szül ki:

„v) INTERREG Mo ni tor ing és In for má ci ós Rend szer
(IMIR): az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zé si
prog ra mok kal és az azok ke re té ben meg va ló su ló pro jek -
tek kel kap cso la tos vég re haj tá si, ki fi ze té si, mo ni tor ing, el -
len õr zé si, sza bály ta lan ság ke ze lé si és szám vi te li fel ada to -
kat tá mo ga tó in for má ció tech no ló gi ai rend szer.

w) For rás gaz da: az INTERREG prog ra mok elõ irány -
za tai ese té ben a költ ség ve té si ter ve zé si, elõ irány zat-mó do -
sí tá si, fel hasz ná lá si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si,
el len õr zé si kö te le zett sé gek vi se lõ je és jo gok gya kor ló ja.

x) Lik vi di tás-ke ze lé si rend szer: a for rás le hí vás fe de ze -
té nek a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zöt ti
fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben a for rás gaz da, a ki fi ze tõ
ha tó ság és az al ki fi ze tõ ha tó ság ál tal mû köd te tett rend szer.

y) Lik vi di tás-ke ze lé si út mu ta tó: az adat szol gál ta tá si és
bi zony la ti ren det tar tal ma zó, az irá nyí tó ha tó ság, a köz re -
mû kö dõ szer ve zet, az al ki fi ze tõ ha tó ság és a ki fi ze tõ ha tó -



ság ré szé re a for rás gaz da ál tal, a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve az 
I. fe je zet sze rin ti prog ra mok ki vé te lé vel az al ki fi ze tõ ha tó -
ság egyet ér té sé vel a pénz ügyi fo lya ma tok za var ta lan le bo -
nyo lí tá sa ér de ké ben ki adott do ku men tum.”

(5) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a 2.  § a kö vet ke zõ (3) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(2) Az (1) be kez dés ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak
az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi
meg ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni -
tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let ben, il let ve az Eu ró pai
Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár -
ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé -
nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let ben fog lal tak
sze rint ér tel me zen dõk.

(3) Az el len õr zé si nyom vo nal, a sza bály ta lan ság, a sza -
bály ta lan ság gya nú ja, a négy szem elve a Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo -
ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá -
si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 
360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint
ér tel me zen dõk.”

2.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la -
mint a 8.  §-t meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím
lép:

„A központi harmonizációs egység

8.  § (1) A köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség fel ada tai az
INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés ma gyar or szá gi
pro jekt je i nek tá mo ga tá sa i val kap cso la tos ha zai bel sõ
kont roll rend sze rek (ide ért ve a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes 
és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend sze re ket, va la mint a
bel sõ el len õr zé si rend sze re ket) fej lesz té se, sza bá lyo zá sá -
nak elõ ké szí té se, ko or di ná ci ó ja és har mo ni zá ci ó ja.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság, az al ki fi ze tõ ha tó ság, az irá nyí tó
ha tó ság, a nem ze ti ha tó ság, a köz re mû kö dõ szer ve zet az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal le foly ta tott el len õr zé sek alap ján
ké szült je len tés ter ve zet re meg kül den dõ tag ál la mi vá laszt
és in téz ke dé si ter vet, ki kül dé se elõtt vé le mé nye zés re meg -
kül dik a köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség és a KEHI ré szé -
re. A ki fi ze tõ ha tó ság, az al ki fi ze tõ ha tó ság, az irá nyí tó ha -
tó ság, a nem ze ti ha tó ság, a köz re mû kö dõ szer ve zet ha la -
dék ta la nul ér te sí tik a köz pon ti har mo ni zá ci ós egy sé get az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal le foly ta tott el len õr zés egyez te tõ
meg be szé lé se i rõl, me lye ken a köz pon ti har mo ni zá ci ós
egy ség és a KEHI ta nács ko zá si jog gal részt vesz.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki, va la mint a
8/A.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„INTERREG Monitoring és Információs Rendszer

8/A.  § Az IMIR fel ada ta az INTERREG III Kö zös sé gi
Kez de mé nye zés prog ra mok és az azok ke re té ben meg -
valósuló pro jek tek ada ta i nak gyûj té se, rend sze re zé se és
szol gál ta tá sa. Va la mennyi, a tá mo ga tá si rend szer mû köd -
te té sé ben részt ve võ in téz mény e rend szert hasz nál ja vég -
re haj tá si, ki fi ze té si, el len õr zé si, mo ni tor ing fel ada tai el lá -
tá sa so rán, il let ve fel hasz nál ja ezen fel ada ta i hoz kapcso -
lódó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gei el lá tá sá hoz.”

4.  §

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

„(2) A prog ra mok ra ter ve zett kö zös sé gi for rást és a kap -
cso ló dó ha zai fi nan szí ro zást ugyan azon az elõ irány za ton
kell meg je le ní te ni. Amennyi ben a ha zai társ fi nan szí ro zást
be vé tel ként és ki adás ként ter ve zett pénz összeg is fe de zi
(pl. át vett pénz esz köz), úgy az Eu ró pai Uni ó tól ka pott for -
rá so kat és az egyéb be vé tel ként és ki adás ként fel tün te tett
for rá so kat kü lön so ron kell meg je le ní te ni.”

5.  §

Az R. 10. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A ki fi ze tõ ha tó ság bank szám lá in ke let ke zett ka ma -

tok fel hasz nál ha tó ak az adott pro jekt költ ség ve té si fi nan -
szí ro zá sá nak ki vál tá sá ra a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint.”

6.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fo rint ban tel je sült ki fi ze té sek ese tén az Eu ró pai
Bi zott ság gal tör té nõ el szá mo lá sok al kal má val azt az Eu ró -
pai Unió hi va ta los lap já ban köz zé tett ár fo lya mot kell hasz -
nál ni, amely a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal – az eu ró pai uni ós jog -
sza bá lyok nak meg fele lõen – meg je lölt na pot meg elõ zõ
hó nap utol só elõt ti bank i mun ka nap ján volt ér vé nyes.”

(2) Az R. 13.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az irá nyí tó ha tó ság biz to sít ja adott prog ram ese -
tén – a köz pon ti költ ség ve té si és kö zös sé gi hoz zá já ru lá -
sok, va la mint sa ját for rá sok fel hasz ná lá sa alap ján – a költ -
ség nyi lat ko za tok össze ál lí tá sát és el jut ta tá sát a ki fi ze tõ ha -
tó ság nak in téz ke dé sen kén ti bon tás ban a ki fi ze tõ ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõk re, de leg alább éven te négy
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al ka lom mal. A ki fi ze tõ ha tó ság min den év ja nu ár 31-ig tá -
jé koz tat ja az irá nyí tó ha tó sá got az Eu ró pai Bi zott ság nak
kül den dõ át uta lás-igény lé sek be nyúj tá sá nak vár ha tó ha -
tár ide je i rõl.

(7) A ki fi ze tõ ha tó ság el jut tat ja az idõ kö zi át uta -
lás-igény lést az Eu ró pai Bi zott ság nak az ál ta la meg ha tá ro -
zott ha tár idõk re, de leg alább éven te négy al ka lom mal.”

7.  §

Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kö zös sé gi hoz zá já ru lás össze ge it – az irá nyí tó
ha tó ság utó la gos kö zös sé gi hoz zá já ru lás el szá mo lá si
igény ki töl tött és ve ze tõ be osz tá sú sze mély ál tal jó vá ha -
gyott do ku men tá ci ó já nak be nyúj tá sát kö ve tõ 8 mun ka na -
pon be lül – a ki fi ze tõ ha tó ság utó la go san át utal ja az adott
prog ram ra nyi tott fo rint (bank)szám lá ról az adott prog -
ram ra nyi tott EFK-szám lá ra.”

8.  §

Az R. 20.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz re mû kö dõ szer ve zet a be nyúj tott szám lák vagy
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló egyéb
 bizonylatok el len õr zé sét köve tõen hi te le sí té si je len tés ben
nyi lat ko zik az irá nyí tó ha tó ság nak a ked vez mé nye zet tek
költ sé gei el szá mol ha tó sá gá ról, kü lö nö sen, hogy]

„g) azok a vo nat ko zó kö zös sé gi po li ti kák nak, ver seny -
po li ti kai sza bá lyok nak, ál la mi tá mo ga tá si, ál lam ház tar tás -
ra vo nat ko zó jog sza bá lyok nak és a köz be szer zés re, kör -
nye zet vé de lem re, esély egyen lõ ség re, tá jé koz ta tás ra és
nyil vá nos ság ra vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen me -
rül tek fel;”

9.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az irá nyí tó ha tó ság a hi te le sí té si te vé keny sé get a

ki fi ze tõ ha tó ság ál tal össze ál lí tott út mu ta tó alap ján vég zi.”

10.  §

(1) Az R. 24.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti bank szám lák for gal -
má ról a Ma gyar Ál lam kincs tár bank szám la ki vo na tot küld
a nem ze ti ha tó ság nak és az al ki fi ze tõ ha tó ság nak. A nem -
ze ti ha tó ság ez alap ján lát ja el a kincs tá ri el szá mo lá sok be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá -

ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let 4.  §-a sze -
rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét.”

(2) Az R. 24.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a 24.  § a kö vet ke zõ (9) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(8) A nem ze ti ha tó ság (az al ki fi ze tõ ha tó ság ren del ke -
zé si jo gá ba át adott) szám lá in ke let ke zõ ár fo lyam-kü lön -
bö zet bõl adó dó nye re ség vagy vesz te ség össze gét az adott
prog ram ra nyi tott EFK-szám lá val szem ben kell pén zü gyi -
leg ren dez ni.

(9) A nem ze ti ha tó ság (az al ki fi ze tõ ha tó ság ren del ke zé -
si jo gá ba át adott) szám lá in ke let ke zett ka ma tok fel hasz -
nál ha tó ak az adott pro jekt költ ség ve té si fi nan szí ro zá sá ra
az al ki fi ze tõ ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek
 szerint.”

11.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A nem ze ti ha tó ság biz to sít ja azt, hogy a tá mo -

ga tás össze ge ren del ke zés re áll jon, an nak ér de ké ben, hogy 
a ked vez mé nye zett tá mo ga tás ra jo go sult szám lá i nak tá -
mo ga tá si össze ge tel jes (kö zös sé gi hoz zá já ru lás és ha zai
fi nan szí ro zás) összeg ben ki egyen lí tés re ke rül je nek.

(2) Min den for rás le hí vá si fo lya mat kez de tén a nem ze ti
ha tó ság prog ra mon ként össze sí ti a tá mo ga tás ra jo go sult
szám lák ada ta it.

(3) A nem ze ti ha tó ság az adott prog ram ra nyi tott
EFK-szám la ter hé re meg elõ le gez he ti a jo go sult tá mo ga tás
tel jes össze gét (kö zös sé gi hoz zá já ru lás és ha zai társ fi nan -
szí ro zás) és gon dos ko dik az át uta lá sá ról az adott prog ram -
ra nyi tott fo rint le bo nyo lí tá si bank szám lá ra.”

12.  §

Az R. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a szám lák vagy a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
do ku men tá ló egyéb bi zony la tok meg fe lel nek a jog sza bá -
lyok nak, a ki fi ze tett szám la ér té ké nek meg fe le lõ tá mo ga -
tás össze gét a nem ze ti ha tó ság át utal ja az adott prog ram ra
nyi tott EFK-szám lá ról az adott prog ram ra nyi tott fo rint le -
bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra a szám la vagy gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló egyéb bi zony lat köz re mû kö -
dõ szer ve zet nek tör té nõ be nyúj tá sát kö ve tõ 60 nap tá ri na -
pon be lül.”

13.  §

Az R. 33.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a 33.  § a kö vet ke zõ (3) be kez -
dés sel egé szül ki:
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„(2) A költ ség iga zo lás ke re té ben az al ki fi ze tõ ha tó -
ság – a nem ze ti ha tó ság ál tal ki ál lí tott költ ség nyi lat ko zat
és hi te le sí té si je len tés, va la mint egyéb el len õr zé si je len té -
sek alap ján – nyi lat ko zik a költ ség nyi lat ko zat pon tos sá gá -
ról, az ab ban fog lalt költ sé gek el szá mol ha tó sá gá ról, va la -
mint a prog ram le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet
irá nyí tá si és el len õr zé si el já rá sa i nak jog sza bá lyi elõ -
írásokkal, va la mint kö zös sé gi szak po li ti kák kal össz hang -
ban való mû kö dé sé rõl.

(3) Az al ki fi ze tõ ha tó ság az iga zo lá si te vé keny sé gé nek
alá tá masz tá sa ér de ké ben jo go sult el len õr zést vé gez ni a
prog ram ha zai pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer -
ve ze tek nél.”

14.  §

Az R. 35.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa és je len té se ér -
de ké ben a ki fi ze tõ ha tó ság, az irá nyí tó ha tó ság, a köz re -
mû kö dõ szer ve zet ve ze tõi ki je lö lik a sza bály ta lan sá gok
nyil ván tar tá sá ért és je len té sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé -
get vagy sze mélyt.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít ja, hogy a ki fi ze -
tett, de sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga tá si össze gek a
ked vez mé nye zet tek tõl be haj tás ra ke rül je nek.”

15.  §

Az R. 40.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A társ fi nan szí ro zás fo lyó sí tá sa a ked vez mé nye zett
bank szám lá já ra a ked vez mé nye zett ál tal ki fi ze tett szám lák 
tá mo ga tá si össze gé nek utó la gos meg té rí té se út ján tör té -
nik.”

16.  §

Az R. a kö vet ke zõ har ma dik résszel és 44/A–44/K.  §-sal 
egé szül ki, ez zel egyidejûleg az ere de ti har ma dik és ne -
gye dik rész szá mo zá sa ne gye dik és ötö dik rész re vál to zik:

„HARMADIK RÉSZ

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

44/A.  § (1) A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa és je len -
té se ér de ké ben az irá nyí tó ha tó ság, il let ve a nem ze ti ha tó -
ság, a ki fi ze tõ ha tó ság, va la mint a köz re mû kö dõ szer ve zet
ve ze tõi a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ért és jelenté -
séért fe le lõs szer ve ze ti egy sé get vagy sze mélyt (a továb -
biak ban: sza bály ta lan ság-fe le lõs) ki je lö lik.

(2) A sza bály ta lan ság-fe le lõs gon dos ko dik
a) a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ról,

b) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ne gyed éves je -
len té sek össze ál lí tá sá ról,

c) az IMIR sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ada tok -
kal tör té nõ fel töl té sé rõl,

d) az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá val tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl,

e) a ki fi ze tõ ha tó ság gal, il let ve al ki fi ze tõ ha tó ság gal
tör té nõ együtt mû kö dés rõl.

44/B.  § (1) A tá mo ga tá si fo lya mat bár mely sza ka szá ban
a szer ve zet azon tag ja, aki sza bály ta lan ság gya nú ját ész lel -
te vagy aki nek ilyen gya nú tu do má sá ra ju tott, azon nal írás -
ban rög zí ti a gya nút, me lyet ha la dék ta la nul meg küld a
szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ sé nek.

(2) A szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se meg kül di a
szer ve zet ve ze tõ jé nek a sza bály ta lan sá gi gya nú ról ka pott
tá jé koz ta tást, a kap cso ló dó do ku men tu mo kat, va la mint
vo nat ko zó vé le mé nyét, ja vas la tot téve az ügy ki vizs gá lá -
sá ra vagy an nak mel lõ zé sé re; majd a sza bály ta lan ság gya -
nú ját 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az IMIR-ben.

(3) A szer ve zet ve ze tõ je 2 mun ka na pon be lül dönt a sza -
bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá ról vagy az arra irá nyu ló
ja vas lat el uta sí tá sá ról, vagy dönt a sza bály ta lan sá gi gya nú
ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó ja vas lat és a kap cso ló dó do ku -
men tu mok nak az érin tett szer ve zet hez tör té nõ át adá sá ról,
mely rõl egy ide jû leg ér te sí ti a szer ve zet sza bály ta lan -
ság-fe le lõ sét.

(4) A szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el -
in dí tá sá ról való dön tés ese tén, az zal egy ide jû leg ki je lö li a
sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ve ze tõ jét, va la mint a vizs gá lat -
ba be vo nan dó szak ér tõ ket. A sza bály ta lan ság-fe le lõs a
sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá nak vagy el uta sí tá sá -
nak té nyét 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az IMIR-ben.

(5) A köz re mû kö dõ szer ve zet nél el in dí tott sza bály ta -
lan sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá nak jo gát az irá nyí tó ha tó ság,
il let ve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ je, an nak az IMIR-ben tör -
tént rög zí té sét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ma gá hoz von -
hat ja. Eb ben az eset ben az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti 
ha tó ság ve ze tõ je dön té sé rõl írás ban ér te sí ti a köz re mû kö -
dõ szer ve zet ve ze tõ jét, és egy út tal kéri a ren del ke zés re álló 
do ku men tu mok meg kül dé sét.

(6) A köz re mû kö dõ szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se
a ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat – má so lat meg tar tá -
sa mel lett – az (5) be kez dés sze rin ti meg ke re sés tõl szá mí -
tott 2 mun ka na pon be lül meg kül di az irá nyí tó ha tó ság,
 illetve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ jé nek.

44/C.  § Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság, a KEHI, a
bel sõ el len õr zé si rész leg, a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve al ki fi -
ze tõ ha tó ság vagy bár mely, el len õr zést vég zõ szer ve zet
sza bály ta lan ság gya nú já ról ér te sí ti az irá nyí tó ha tó ság,
 illetve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ jét, ak kor az irá nyí tó ha tó -
ság, il let ve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ je (vagy dön té se alap -
ján az érin tett szer ve zet ve ze tõ je) kö te les a szabálytalan -
sági vizs gá lat le foly ta tá sá ra, vagy amennyi ben az el len õr -
zést vég zõ szerv meg ál la pí tá sa it el fo gad ja, to váb bi vizs gá -
lat le foly ta tá sa nél kül meg ál la pít hat ja a sza bály ta lan sá got.
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44/D.  § (1) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ered mé nyé -
rõl – sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá nak hi á nyá ban is – a
vizs gá lat ve ze tõ je sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ köny -
vet ké szít.

(2) A sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell:

a) az érin tett prog ra mok meg ne ve zé sét, a ked vez mé -
nye zett ada ta it,

b) az érin tett összeg nagy sá gát fi nan szí ro zá si for rá son -
ként,

c) a sza bály ta lan sá gi gya nú ról való tu do más szer zés
mód ját és ide jét,

d) a sza bály ta lan sá gi gya nú rö vid össze fog la lá sát,
e) a vizs gá lat ban köz re mû kö dõk meg ne ve zé sét,
f) a meg vizs gált do ku men tu mok, kö rül mé nyek és té -

nyek fel so ro lá sát,
g) a meg hall ga tott sze mé lyek meg ne ve zé sét, a meg -

hall ga tás, il let ve a hely szí ni vizs gá lat so rán ké szült jegy -
zõ könyv a meg hall ga tott sze mély, il let ve a hely szí ni vizs -
gá lat so rán je len lé võk alá írá sá val el lá tott pél dá nyát,

h) a meg hall ga tott sze mély, il let ve a hely szí ni vizs gá lat 
so rán je len lé võ a g) pont sze rin ti jegy zõ könyv tar tal má val
kap cso la tos egyet nem ér té se ese tén az erre uta ló zá ra dé -
kot,

i) a vizs gá lat so rán meg ál la pí tott kö vet kez te té se ket és
az azt alá tá masz tó do ku men tu mok nak a vizs gá lat ve ze tõ
ál tal hi te le sí tett má so la tát.

(3) A sza bály ta lan ság té nyé nek meg ál la pí tá sa ese tén a
sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ könyv nek tar tal maz nia
kell to váb bá

a) a meg sér tett ren del ke zé sek pon tos hi vat ko zá sát (és
an nak meg ha tá ro zá sát, hogy a sza bály ta lan ság nak hát rá -
nyos ha tá sa van vagy le het az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ -
ség ve té sé re),

b) rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sa ese -
tén az arra való uta lást, va la mint

c) a to váb bi in téz ke dé sek re tett ja vas la tot.
(4) A szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan ság-vizs gá la ti

jegy zõ könyv alap ján dönt a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le -
zá rá sá ról.

(5) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rul hat:
a) an nak meg ál la pí tá sá val, hogy nem tör tént sza bály ta -

lan ság és a sza bály ta lan sá gi el já rás in téz ke dés nél kü li
meg szün te té sé vel, vagy

b) sza bály ta lan ság meg tör tén tét meg ál la pí tó és in téz -
ke dést el ren de lõ dön tés sel.

44/E.  § (1) A szer ve zet ve ze tõ je a jegy zõ könyv, va la -
mint dön té sé nek meg kül dé sé vel ér te sí ti a sza bály ta lan -
ság-fe le lõst, va la mint a sza bály ta lan ság ban érin tet te ket.

(2) Amennyi ben a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat sza bály ta -
lan sá got ál la pít meg, a szer ve zet ve ze tõ je dönt a szük sé ges 
in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ jé nek a (2) be kez -
dés sze rin ti dön té sé hez az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti 
ha tó ság ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(4) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rá sá nak idõ pont ja a
44/E.  § (5) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá nak nap ja.

(5) A sza bály ta lan ság-fe le lõs a sza bály ta lan sá gi vizs gá -
lat ered mé nye it 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az IMIR-ben.

44/F.  § (1) A 44/B–44/D.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
vég re haj tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság nak, il let ve a nem ze ti
ha tó ság nak, a ki fi ze tõ ha tó ság nak, il let ve az al ki fi ze tõ ha -
tó ság nak, va la mint a köz re mû kö dõ szer ve zet nek a sza -
bály ta lan ság gya nú já nak a sza bály ta lan ság-fe le lõs tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 45 na pon be lül kell gon dos kod -
ni uk.

(2) A sza bály ta lan ság el évü lé si ide je 5 év.
(3) Az el évü lést bár mely, a sza bály ta lan ság ke ze lé sé re

ho zott in téz ke dés meg sza kít ja.

44/G.  § (1) Ha a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat so rán a szer -
ve zet ve ze tõ je bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos gya -
nú ját ész le li, kö te les a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes ha -
tó ság nál fel je len tést ten ni.

(2) Rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá ról a
szer ve zet bel sõ el len õr zé sét, az irá nyí tó ha tó sá got, il let ve
nem ze ti ha tó ság és a ki fi ze tõ ha tó sá got, il let ve az al ki fi ze -
tõ ha tó sá got 5 mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell.

44/H.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, il let ve a nem ze ti ha tó -
ság fe le lõs sé ge an nak biz to sí tá sa, hogy a már ki fi ze tett, de
sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga tá si össze gek a ked vez -
mé nye zet tek tõl be haj tás ra ke rül je nek. Az INTERREG
IIIA prog ra mok ese té ben a be haj tott össze get a le bo nyo lí -
tá si (bank)szám lán tör té nõ jó vá írá sá ról  szóló bank szám la -
ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül a for -
rás gaz da meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá já ra kell vissza utal ni. A be haj tott összeg 
kö zös sé gi tá mo ga tá si ré szét a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lán tör té nõ jó vá írá sá ról  szóló
bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon
be lül kell vissza utal ni a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi -
ze tõ ha tó ság meg fe le lõ (bank)szám lá já ra.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta an nak biz to sí tá -
sa, hogy a ki fi ze tett, de sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga -
tá si össze gek a ked vez mé nye zet tek tõl be haj tás ra ke rül je -
nek. Az INTERREG IIIA prog ra mok ese té ben a le bo nyo -
lí tá si (bank)szám lán tör tént jó vá írás ról  szóló bank szám la -
ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül a be haj -
tott összeg költ ség ve té si tá mo ga tás ré szét a for rás gaz da
meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám lá já ra, il let ve a kö zös sé gi tá mo ga tás ré szét a ki fi -
ze tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság meg fe le lõ
(bank)szám lá já ra kell vissza utal ni.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ki ál lí tott bank szám la -
ki vo na tok ada ta it a (bank)szám la fe lett ren del ke zõk nek az
IMIR rend szer ben a kéz hez vé telt kö ve tõ 2 mun ka na pon
be lül rög zí te ni és a rög zí tést kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül
jó vá hagy ni kell.

(4) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság vissza fi ze tés re
szó lít ja fel a ki fi ze tõ ha tó sá got, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó sá -
got és az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság a ki fi ze -
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tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság ér te sí té sét köve -
tõen nem tud ja be haj ta ni a sza bály ta lan ság ban érin tett
össze get, ak kor az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó -
ság az érin tett össze get a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi -
ze tõ ha tó ság felé a meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la el le né ben a cél tar ta lék ter -
hé re szá mol ja el, és gon dos ko dik az összeg ki fi ze tõ ha tó -
ság, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság meg fe le lõ (bank)szám lá -
já ra tör té nõ át uta lá sá ról a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi -
ze tõ ha tó ság ál tal meg adott fi ze té si ha tár idõ re.

(5) Amennyi ben a sza bály ta lan ság ban érin tett össze ge -
ket a prog ram zá rá sá ig nem si ke rült be haj ta ni, ak kor a be -
haj tás ra tett kí sér le tek és in téz ke dé sek va la mennyi do ku -
men tá ci ó ját leg alább a prog ram zá rá sát kö ve tõ har ma dik
év vé gé ig prog ra mon kén ti bon tás ban meg kell õriz ni.

(6) Az INTERREG IIIA prog ra mok ese té ben az irá nyí tó 
ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság nem nyújt hat be olyan kö -
zös sé gi hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó igényt a ki fi ze tõ ha tó -
ság hoz, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság hoz, il let ve a ki fi ze tõ
ha tó ság, il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság nem hagy hat jóvá
olyan kö zös sé gi hoz zá já ru lás ra vo nat ko zó igényt, amely
olyan költ sé get tar tal maz, amely re vo nat ko zó an a be nyúj -
tás idõ pont já ban sza bály ta lan sá gi vizs gá lat fo lyik, vagy
amely re vo nat ko zó an a sza bály ta lan ság té nye meg ál la pí -
tást nyert.

(7) Az INTERREG IIIA prog ra mok ese té ben az irá nyí tó 
ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság kö te les a ki fi ze tõ ha tó ság, 
il let ve az al ki fi ze tõ ha tó ság meg fe le lõ (bank)szám lá já ra
vissza utalt összeg gel a so ron kö vet ke zõ költ ség nyi lat ko -
za tot csök ken te ni. A ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve az al ki fi ze tõ
ha tó ság vissza fi ze tett összeg gel csök ken tett át uta lás
igény lést nyújt be az Eu ró pai Bi zott ság nak, il let ve a kül -
föl di szék he lyû ki fi ze tõ ha tó ság nak.

44/I.  § (1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 6 hé ten be lül az
irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság a sza bály ta lan sá -
gi el já rá sok in dí tá sá ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és azok
ered mé nye i rõl az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott
for má ban je len tést küld a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság a ne gye -
dik ne gyed éves sza bály ta lan sá gi je len té sek mel lék le te -
ként ki mu ta tást küld a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re az
INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok ke re -
té ben adott idõ pont ban be haj tás ra váró, a be haj tá si el já rá -
sok meg in dí tá sá nak éve sze rint osz tá lyo zott össze gek rõl,
il let ve tá jé koz tat ja a ki fi ze tõ ha tó sá got a be haj tott össze -
gek új ra fel hasz ná lá sá nak mód já ról.

44/J.  § (1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 7 hé ten be lül az
irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság ál tal be nyúj tott
ne gyed éves je len té sek alap ján a ki fi ze tõ ha tó ság kö te les
össze vont je len tést kül de ni az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da
ré szé re a prog ra mok, le bo nyo lí tá sa so rán ta pasz talt sza -
bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, az ezek kel kap -
cso lat ban meg tett in téz ke dé sek rõl, il le tõ leg a fo lya mat ban
levõ ál lam igaz ga tá si, bí ró sá gi el já rá sok hely ze té rõl. A je -
len tést az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da meg kül di az Eu ró pai
Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal) ré szé re.

(2) A ne gye dik ne gyed éves je len tés hez csa tol va a ki fi -
ze tõ ha tó ság az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság
ál tal ne gyed éven te be nyúj tott je len tés alap ján éven te egy -
szer ki mu ta tást küld az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá nak a
be haj tás ra váró össze gek rõl, a be haj tá si el já rás meg in dí tá -
sá nak éve sze rin ti cso por to sí tás ban, me lyet az OLAF
 Koordinációs Iro da to váb bít az Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró -
pai Csa lás el le nes Hi va tal) felé.

44/K.  § A 44/I–44/J.  §-ban írt je len té si kö te le zett sé gek
csak azon sza bály ta lan sá gok ra vo nat koz nak, ame lyek hát -
rá nyo sak vagy hát rá nyo sak le het nek az Eu ró pai Unió ál ta -
lá nos költ ség ve té sé re.”

17.  §

Az R. 45.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság, a nem ze ti ha tó -
ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet]

„b) a ter ve zés, a pá lyáz ta tás, a szer zõ dés kö tés, a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás, szám vi tel, el len õr zés és a mo ni tor ing
fel ada ta it funk ci o ná li san el kü lö ní tik, ezen fel ada tok meg -
fe le lõ sza bá lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ sza bály za ta ik ban 
gon dos kod nak,

c) a szer zõ dés kö tés, a pénz ügyi le bo nyo lí tás, szám vi te -
li nyil ván tar tás és be szá mo lás fo lya ma ta i ban és ezen fo -
lya ma tok ada ta i nak az IMIR-be tör té nõ be vi te le so rán biz -
to sít ják a négy szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,”

18.  §

Az R. 46.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ki fi ze té se ket meg elõ zõ do ku men tum ala pú el len -
õr zé sek ke re té ben a szám lá kon sze rep lõ költ sé gek el szá -
mol ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz el len õriz ni kell az el -
szá mo lás ra be nyúj tott szám lák hoz kap cso ló dó szer zõ dé -
se ket, il let ve – a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott
te vé keny sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben
az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 448/2004/EK ren de let ben elõ írt
el szá mol ha tó sá gi sza bá lyok ra te kin tet tel – az al vál lal ko -
zói szer zõ dé se ket és szám lá kat is.”

19.  §

Az R. a kö vet ke zõ 47/A.  §-sal egé szül ki:
„47/A.  § (1) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je e ren de -

let mel lék le te sze rint kö te les nyi lat koz ni az ál ta la mû köd -
te tett irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ mû kö -
dé sé rõl, e nyi lat ko za tot min den év feb ru ár 28-ig meg kül di
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az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ jé nek.
Az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság ve ze tõ je kö te -
les a sa ját szer ve ze té re vo nat ko zó an nyi lat koz ni, il let ve a
köz re mû kö dõ szer ve zet nyi lat ko za tai alap ján össze fog la -
lót ké szí te ni a tárgy év re vo nat ko zó an, amit min den év áp -
ri lis 15-ig meg küld a pénz ügy mi nisz ter nek.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt szer ve -
zet nél év köz ben vál to zás tör té nik a szer ve zet ve ze tõ je
sze mé lyé ben, to váb bá ha a szer ve zet át ala kul vagy meg -
szû nik, a tá vo zó ve ze tõ, át ala ku ló vagy meg szû nõ szer ve -
zet ve ze tõ je kö te les az (1) be kez dés ben elõ írt nyi lat ko za -
tot az ad dig el telt idõ szak vo nat ko zá sá ban ki töl te ni, és az
új ve ze tõ nek (jog utód nak) át ad ni, aki kö te les azt az éves
be szá mo ló hoz mel lé kel ni sa ját nyi lat ko za tá val együtt.”

20.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, nem ze ti ha tó ság, ki fi ze tõ

ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet mû kö dé sé nek bel sõ
el len õr zé sét biz to sí ta ni kell, me lyet az irá nyí tó ha tó ság és
a nem ze ti ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság, va la mint a köz re mû -
kö dõ szer ve zet funk ci o ná li san füg get len bel sõ el len õr zé si
egy sé gei lát nak el.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság, il let ve a nem ze ti ha tó ság és a
köz re mû kö dõ szer ve zet kö zöt ti meg ál la po dás ban rög zí te -
ni kell a bel sõ el len õr zé sek vég re haj tá sá nak kö te le zett sé -
gét a de le gált fel ada tok vo nat ko zá sá ban.”

21.  §

Az R. a kö vet ke zõ 50/A.  §-sal egé szül ki:
„50/A.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó -

ság a köz re mû kö dõ szer ve zet, va la mint a ki fi ze tõ ha tó ság
bel sõ el len õr zé sét el lá tó rész le gek az ál ta luk az uni ós tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben vég re haj tott
bel sõ el len õr zé sek el len õr zé si je len té se it ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb a je len tés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kül dik a KEHI, a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve al ki fi ze tõ
ha tó ság és az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság ré -
szé re.

(2) Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá so kat el len õr zõ szer ve ze -
tek kö te le sek el len õr zé si je len té se i ket meg kül de ni a vizs -
gált irá nyí tó ha tó sá got, il let ve nem ze ti ha tó sá got mû köd -
te tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si egy sé -
gé nek és a ki fi ze tõ ha tó ság nak, il let ve al ki fi ze tõ ha tó ság -
nak.”

22.  §

Az R. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 438/2001/EK ren de let 10. cikk 1. (a) pont já val
kap cso la tos rend szer el len õr zé se ket éves rend sze res ség gel
a KEHI vég zi el.”

23.  §

Az R. 52.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A KEHI – az Eu ró pai Bi zott ság, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni irány mu ta tá sok -
nak meg fele lõen – az INTERREG IIIA prog ra mok ese té -
ben el vég zi a tel jes tá mo gat ha tó ki adá sok leg alább 5%-át
érin tõ el len õr zé se ket. Az 5%-os el len õr zé sek min ta vé te le -
zé si alap ja a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve al ki fi ze tõ ha tó ság ál -
tal az Eu ró pai Bi zott ság, il let ve a kül föl di szék he lyû ki fi -
ze tõ ha tó ság felé iga zolt költ ség.

(2) Az 5%-os el len õr zé sek rõl  szóló je len té sek nek meg
kell fe lel ni ük a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott for -
mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, és tar tal maz ni uk kell
az el len õr zés so rán el vég zett koc ká zat elem zés vagy min -
ta vé te le zés le írá sát és a min ták ki vá lasz tá sá nak indoko -
lását.”

24.  §

Az R. a kö vet ke zõ 52/A.  §-sal, va la mint az 52/A.  §-t
meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

52/A.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, ki fi ze tõ ha tó ság, nem -
ze ti ha tó ság, az al ki fi ze tõ ha tó ság, a köz re mû kö dõ szer ve -
zet ve ze tõ je kö te les va la mennyi vo nat ko zó, az eu ró pai
uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ el len õr zé -
si je len tés alap ján in téz ke dé si ter vet ké szí te ni – amennyi -
ben a je len tés ben rá vo nat ko zó, in téz ke dést igény lõ meg -
ál la pí tás sze re pel –, és fe le lõs an nak vég re haj tá sá ért, il let -
ve a vég re haj tás nyo mon kö ve té sé ért.

(2) Az in téz ke dé si ter ve ket, azok el ké szül tét kö ve tõ
15 na pon be lül kö te les meg kül de ni

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet az irá nyí tó ha tó ság, il let ve
nem ze ti ha tó ság a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve al ki fi ze tõ ha tó -
ság és a KEHI ré szé re;

b) az irá nyí tó ha tó ság, il let ve nem ze ti ha tó ság a ki fi ze -
tõ ha tó ság, il let ve al ki fi ze tõ ha tó ság és a KEHI ré szé re;

c) a ki fi ze tõ ha tó ság, il let ve al ki fi ze tõ ha tó ság a KEHI
ré szé re.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze tek gon dos kod -
nak az in téz ke dé si ter vek ben meg fo gal ma zot tak meg va ló -
sí tá sá nak (kü lö nös te kin tet tel a sza bály ta lan sá gok ke ze lé -
sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek re) fo lya ma tos nyo mon kö -
ve té sé rõl, mely nek hely ze té rõl éven te egy al ka lom -
mal – ja nu ár 15-ig – egy össze fog la ló ke re té ben tá jé koz tat -
ják egy mást a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint.”
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25.  §

Az R. 53.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az irá nyí tó ha tó ság min den év ben – a pénz ügy mi -
nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – el ké szí ti az irá nyí tá si
és el len õr zé si rend szer vál to zá sa i ról  szóló össze sí tett je -
len tést, me lyet már ci us 31-ig meg küld a KE HI-nek.”

26.  §

(1) Az R. 55.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Azon INTERREG IIIA prog ra mok ese té ben, ame -
lyek ben Ma gyar or szág lát ja el az irá nyí tó ha tó sá gi fel ada -
to kat, a prog ra mok vég sõ el szá mo lá sá hoz kap cso ló dó an a
zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len õr zé se ket a
KEHI hajt ja vég re, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott mód -
szer tan sze rint és a nem zet kö zi szám vi te li stan dar dok
alap ján.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je az egyes prog ra mok
vár ha tó le zá rá sát a zá rás idõ pont ját meg elõ zõ év ok tó ber
15-ig jel zik a KE HI-nek, hogy a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá -
hoz kap cso ló dó el len õr zé se ket mun ka ter vé ben ter vez ni
tud ja.”

(2) Az R. 55.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az INTERREG IIIB, IIIC, INTERACT és ESPON
prog ra mok ese té ben a zá ró nyi lat ko zat ki adá sa ér de ké ben a 
KEHI az ille té kes pénz ügyi el len õr zé si cso port mun ká já -
ban köz re mû kö dik, il let ve részt ve het a ma gyar or szá gi
prog ra mo kat érin tõ el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá -
ban.”

27.  §

Az R. 57.  §-a a kö vet ke zõ d)–g) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -

haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:]
„d) a Ta nács 2988/95/EK ren de le te (1995. de cem ber

18.) az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del -
mé rõl;

e) a Bi zott ság 1681/94/EK ren de le te (1994. jú li us 11.)
a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént
sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj -
tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ
lét re ho zá sá ról;

f) a Bi zott ság 2035/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 12.) a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben
tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren
tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról;

g) a Bi zott ság 448/2004/EK ren de le te (2004. már ci us
10.) a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott te vé keny -
sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de let
mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl.”

28.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

Záró rendelkezések

29.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se, 18.  §-a (2) be kez dé -
sé nek d) pont ja, 22.  §-a, 32.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont -
ja, 35.  §-a, 41.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja, va la mint
44.  §-a.

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

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

b) a Bi zott ság 438/2001/EK ren de le te (2001. már ci us
2.) a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok
irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 448/2001/EK ren de le te (2001. már ci us
2.) a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok
pénz ügyi kor rek ci ós el já rá sai te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

d) a Ta nács 2988/95/EK ren de le te (1995. de cem ber
18.) az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del -
mé rõl;

e) a Bi zott ság 1681/94/EK ren de le te (1994. jú li us 11.)
a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént
sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj -
tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ
lét re ho zá sá ról;

f) a Bi zott ság 2035/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 12.) a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben
tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren
tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról;
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g) a Bi zott ság 448/2004/EK ren de le te (2004. már ci us
10.) a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott te vé keny -
sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de let
mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Bi zott ság 2000. áp ri lis 28-i Köz le mé nye
a tag ál la mok nak az eu ró pai tér ség har mo ni kus és ki egyen -

sú lyo zott fej lõ dé sé nek elõ se gí té sét cél zó transz-eu ró pai
együtt mû kö dést tá mo ga tó kö zös sé gi kez de mé nye zés re
(INTERREG III) vo nat ko zó irány mu ta tá sok ról;

b) az Eu ró pai Bi zott ság 2003. már ci us 11-i Köz le mé -
nye a Ta nács nak és az Eu ró pai Par la ment nek: Tá ga sabb
Eu ró pa – Szom széd ság: Új ke re tek a ke le ti és déli szom -
széd ál la mok kal fenn ál ló kap cso la tok nak.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 243/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let hez

NYILATKOZAT

A) Alul írott,……………………………… a …...…………………………… a(z) ……………………...… köz re -
mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság/nem ze ti ha tó ság ve ze tõ je, jogi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
………… év ben az ál ta lam ve ze tett szer ve zet nél az elõ írásoknak meg fele lõen gon dos kod tam az INTERREG III
 Közösségi Kez de mé nye zés prog ra mok ………………………………......……………………..… köz re mû kö dõ szer ve -
zet/irá nyí tó ha tó ság/nem ze ti ha tó ság fel ada tá nak el lá tá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi irá nyí tá si és kont roll rend sze rek
 hatékony, ered mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Gon dos kod tam

– a köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság/nem ze ti ha tó ság fel ada tá nak el lá tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás -
ban/szer zõ dés ben/jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé gek meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ el lá tá sá ról,

– a szer ve zet fel ada ta i nak el lá tá sá ban a szak mai ha té kony ság, ered mé nyes ség és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé nye i nek
ér vé nye sí té sé rõl,

– a ter ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, azok tel jes sé gé rõl és hi te les sé gé rõl,

– a bel sõ kont roll meg szer ve zé sé rõl és ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Ki je len tem, hogy

– a be nyúj tott be szá mo lók és el szá mo lá sok a leg jobb tu dá som sze rint a va ló ság nak meg fe le lõ ek, tel jes kö rû ek és pon -
to sak,

– olyan rend szert ve zet tem be, ami meg fe le lõ bi zo nyos sá got nyújt az el já rá sok jog sze rû sé gé re és sza bály sze rû sé gé re
vo nat ko zó an, to váb bá meg fe lel a ha zai és kö zös sé gi sza bá lyok nak,

– a szer ve ze ten be lül jól kö rül ha tá rolt volt a fe le lõs sé gi kö rök meg ha tá ro zá sa, mû köd te té se, a ve ze tõk a szer ve zet
min den szint jén tisz tá ban vol tak a cé lok kal és az azok el éré sét se gí tõ esz kö zök kel an nak ér de ké ben, hogy vég re tud ják
haj ta ni a ki tû zött fel ada to kat és ér té kel ni tud ják az el ért ered mé nye ket. E te vé keny ség rõl a ve ze tõi be szá mol ta tás rend -
sze rén ke resz tül fo lya ma tos in for má ci ó val ren del kez tem, a te vé keny sé get fo lya ma to san ér té kel tem.

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

P. H.

……………………………………………
alá írás



B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb bi ak  miatt nem áll mó dom ban meg ten ni:

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

P. H.

……………………………………………
alá írás”
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A Kormány
244/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs
mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság

részletes szabályairól

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

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de le tet az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá ra vo nat -
ko zó jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra, meg újí tá sá ra, va la mint
az épí té si mû sza ki el len õrök és fe le lõs mû sza ki ve ze tõk
név jegy zé ké nek ve ze té sé re kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség: az épí tõ ipa ri ki -

vi te le zé si te vé keny ség vég zé sé nek hely szí nén az épít te tõ
hely szí ni kép vi se le te a kü lön jog sza bá lyok ban meg -
határozottak sze rint, az épí té si sze re lé si mun ka szak sze rû -
sé gé nek el len õr zé se;

2. fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség: az épí tés mû sza -
ki mun ká la ta i nak az Étv. 40.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
irá nyí tá sa;

3. szak ma gya kor lá si te vé keny ség: az 1–2. pont ban fog -
lalt te vé keny sé gek gya kor lá sa;

4. EGT ál lam pol gár: az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá ra, to váb bá 
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem  részes ál -
lam kö zött lét re jött kü lön nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a
sza bad moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá ra i val azo nos jog ál lá sú sze mély;

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

6. jo go sult sá gi vizs ga: a szak ma gya kor lá si te vé keny ség 
szak te rü le te i hez kap cso ló dó jogi, pénz ügyi, szab vány- és
mi nõ ség ügyi szak mai is me re tek el sa já tí tá sá ról való szám -
adás.

2.  §

(1) Szak ma gya kor lá si te vé keny sé get az a bün tet len elõ -
éle tû ma gyar ál lam pol gár, le te le pe dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ har ma dik or szág ál lam pol gá ra, va la mint a Magyar -
országon gaz da sá gi cél lal le te le ped ni szán dé ko zó EGT
 állampolgár foly tat hat, aki nek ké rel mé re a te rü le ti mér nö ki 
ka ma ra, épí tész ka ma rai ta gok, va la mint azok ese té ben,
akik rõl az épí tész ka ma ra név jegy zé ket ve zet a te rü le ti épí -
tész ka ma ra (a továb biak ban együtt: te rü le ti ka ma ra) a
szak ma gya kor lá si te vé keny ség gya kor lá sá ra vo nat ko zó jo -
go sult sá got (a továb biak ban: szak ma gya kor lá si jo go sult -
ság) meg ál la pí tott és akit név jegy zék be vett.



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

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

b) jo go sult sá gi vizs ga le té te lé nek, vagy a jo go sult sá gi
vizs ga aló li men tes ség nek az iga zo lá sa.

(3) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõi fel ada to kat, ha az épí té si
be ru há zás be csült ér té ke nem éri el a köz be szer zé sek rõl
 szóló tör vény ben az épí té si be ru há zá sok ra meg ál la pí tott
nem ze ti ér ték ha tár két sze re sét, a 3.  §-ban meg ha tá ro zott
szak irá nyú vég zett ség gel és a 4.  §-ban meg ha tá ro zott
szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély a te rü le ti ka ma ra 
ese ti en ge dé lyé vel – név jegy zék be vé te li kö te le zett ség
nél kül – sa ját maga vagy hoz zá tar to zó ja szá má ra is el lát -
hat ja.

(4) Jogi sze mély, il le tõ leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet ak kor vé gez het szak ma gya kor lá si te vé -
keny sé get, ha a szak ma gya kor lá si jo go sult ság hoz kö tött
te vé keny ség a lé te sí tõ ok ira tá ban sze re pel és ren del ke zik
a te vé keny ség el lá tá sá hoz az e ren de let ben elõ írt fel té te -
lek nek meg fe le lõ tag gal vagy ve lük mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szony ban álló sze méllyel.

A SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁG
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség

3.  §

(1) Az épí té si mû sza ki el len õr szak ma gya kor lá si jo go -
sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz az épít mény faj tá nak meg -
felelõ

a) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott kre di tér té kû
– ok le vél lel iga zolt – szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség,
vagy

b) szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség
szük sé ges, il le tõ leg

c) az ok le vél mel lék le té vel és lec ke könyv vel ta nú sí tott
olyan fel sõ fo kú vég zett ség is el fo gad ha tó, amely nek kép -
zé si cél ja, il let ve a kép zés szint je a kre dit pon tok ban (vagy
fél év órák ban) meg ha tá ro zott kö ve tel ményt ki elé gí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zett sé ge ken
túl me nõ en an nak az épí té si mû sza ki el len õr nek, aki az
épü let, il let ve an ten na, an ten na tar tó-szer ke zet és azok hoz
tar to zó mû tár gyak, va la mint az ezek kel össze füg gõ, il le tõ -
leg ki szol gá ló épít mény épí té sé vel, fel újí tá sá val, át épí té -
sé vel, bon tá sá val össze füg gés ben vég zi te vé keny sé gét, az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ épí té si mû sza ki
 ellenõr I. vagy épí té si mû sza ki el len õr II. szak ké pe sí tés sel
kell ren del kez nie.

(3) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ szak ma gya kor lá si jo go -
sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz az épít mény faj tá nak meg -
felelõ és az e ren de let 1. mel lék le té ben fel so rolt végzett -
ségek szük sé ge sek.

(4) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa
 során szak irá nyú kö zép fo kú ké pe sí tés nek az egyes épít -
mény faj ták nak meg fe le lõ szak irá nyú tech ni ku si ok le vél,
il let ve – a tech ni kus kép zés szü ne tel te té sé nek idõ sza ká -
ban – szak irá nyú szak kö zép is ko lai érett sé gi bi zo nyít vány
mi nõ sül.

(5) Az az épí té si mû sza ki el len õr, aki a (4) be kez dés sze -
rin ti szak irá nyú kö zép fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zik, csak
a köz be szer zé sek rõl  szóló tör vény ben az épí té si be ru há zá -
sok ra meg ál la pí tott nem ze ti ér ték ha tárt el nem érõ be ru há -
zá sok ese té ben lát hat el mû sza ki el len õri te vé keny sé get.

(6) A név jegy zék be tör té nõ be jegy zé si el já rás so rán az
ok le vél szak irá nyá ról

a) az (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset ben, vagy
b) ha a vég zett sé get iga zo ló ok le vél bõl a szak irány,

 illetve an nak a szak ma gya kor lá si jo go sult sá got megala -
pozó szint je nem ál la pít ha tó meg,
a te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
 valamint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság sza -
bá lya i ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze té te lû
és a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra és a Ma gyar Épí tész Ka ma ra 
(a továb biak ban: or szá gos ka ma ra) ál tal mû köd te tett
 bizottság jo go sult szak ér tõ ként vé le ményt nyil vá ní ta ni.
A bi zott ság vé le mé nyét a szak ma gya kor lá si jo go sult ság
meg ál la pí tá sa kor a te rü le ti ka ma ra kö te le zõ en figye lembe
ve szi.

Szakmai gyakorlat

4.  §

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

a) épí té si mû sza ki el len õri,
b) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
c) épí tõ ipa ri ki vi te le zé si,
d) épí tés fel ügye le ti,
e) épí tés ügyi ha tó sá gi,
f) be ru há zói-mû sza ki,
g) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben épí té sze ti-mû sza ki szak -

tárgy ok ta tói,
h) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
i) épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi

te vé keny ség foly ta tá sá nak idõ tar ta mát kell figye lembe
ven ni.

(2) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa
 során szak mai gya kor la ti idõ ként az (1) be kez dés ben fel -
so rol tak sze rin ti,
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a) az épí té si mû sza ki el len õr ese té ben
aa) fel sõ fo kú ké pe sí tés ese tén 3 éves,
ab) kö zép fo kú ké pe sí tés ese tén 5 éves,
b) fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ese té ben a mel lék let sze rin ti

gya kor la ti idõt kell iga zol ni oly mó don, hogy az elõ írt gya -
kor la ti idõ nek a fele az (1) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti
tar tal mú le gyen.

(3) A szak mai gya kor lat iga zo lá sa ként csak köz ok irat
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat fo gad ha tó el
(mun kál ta tói, il let ve az épí té si szak mai ér dek kép vi se le ti
szerv ál tal ki adott iga zo lás, to váb bá mun ka- vagy meg -
bízási szer zõ dés, szak ma gya kor lá si te vé keny sé get vég zõ
sze mély ál tal ki ál lí tott iga zo lás stb.).

A jogosultsági vizsga

5.  §

(1) A jo go sult sá gi vizs gát az ille té kes or szá gos ka ma ra
szer ve zi. A jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel mény rend sze rét
– az ille té kes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, szak mai ér dek -
kép vi se le ti szer vek be vo ná sá val – az épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) és a sa já tos épít -
mény faj ták sze rint ille té kes mi nisz te rek egyet ér té sé vel, az
or szá gos ka ma ra dol goz za ki, és a mi nisz ter te szi köz zé.

(2) A jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel mény rend sze re ál ta lá -
nos és kü lö nös rész bõl áll, mind ket tõ tar tal maz írás be li és
szó be li vizs ga részt. Az írás be li vizs ga ré szen az or szá gos
ka ma ra ál tal össze ál lí tott fel adat la pot kell meg ol da ni, a
szó be li vizs ga ré szen té te lek alap ján kell vizs gáz ni. A kü -
lö nös kö ve tel mény rend szer tel je sí té se csak az ál ta lá nos
kö ve tel mény rend szer si ke res tel je sí té sét kö vet he ti. A jo -
go sult sá gi vizs ga rész le tes el já rá si sza bá lya it a 3. mel lék let
tar tal maz za.

(3) A jo go sult sá gi vizs ga bi zott ság (a továb biak ban:
vizs ga bi zott ság) leg alább há rom- és leg fel jebb öt ta gú tes -
tü let. A vizs ga bi zott sá got az or szá gos ka ma ra hoz za lét re
és mû köd te ti. A vizs ga bi zott ság el nök bõl, szak mai el nök -
bõl és ta gok ból áll. A vizs ga bi zott ság el nö ke a mi nisz ter
ál tal meg bí zott sze mély, a szak mai el nö ke az or szá gos ka -
ma ra szak te rü le ti kép vi se lõ je, tag jai a szak mai ér dek kép -
vi se le ti szer ve ze tek és az ille té kes fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek  javaslatára a szak mai el nök ál tal fel kért sze mé lyek.

(4) A jo go sult sá gi vizs ga díja össze sen 34 000 fo rint,
amely bõl az ál ta lá nos kö ve tel mény rend sze rû ré szek díja
6000-6000 fo rint, a kü lö nös kö ve tel mény rend sze rû ré szek
díja 11 000-11 000 fo rint. A jo go sult sá gi vizs ga – siker -
telenség ese tén rész ben vagy egész ben – meg is mé tel he tõ.
A ja ví tó vizs ga díja a jo go sult sá gi vizs ga dí já val azo nos.

(5) A jo go sult sá gi vizs ga dí ját a jo go sult sá gi vizs gá ra
tör té nõ je lent ke zés kor kell meg fi zet ni a vizs gát szer ve zõ
or szá gos ka ma ra el kü lö ní tet ten ve ze tett szám lá já ra. A jo -
go sult sá gi vizs ga díj ár ól az or szá gos ka ma ra el kü lö ní tett
nyil ván tar tást ve zet. A díj ki zá ró lag a vizs ga szer ve zés,
 -lebonyolítás fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

(6) A jo go sult sá gi vizs ga le té te lé tõl a vizs ga bi zott ság
in do kolt eset ben rész ben el te kint het, ha

a) a ké rel me zõ iga zolt szak mai gya kor la tá nak tar tal ma
a vizs ga kö ve tel mé nyek is me re tét alá tá maszt ja, vagy

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

(7) A jo go sult sá gi vizs ga le té te lé tõl a vizs ga bi zott ság
el te kint, ha

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

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

c) az épí té si mû sza ki el len õr az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék sze rin ti épí té si mû sza ki el len õri szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik.

MÁSODIK RÉSZ

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása iránti
kérelem és mellékletei

6.  §

(1) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, szü le té si ne vét, lak cí mét, alá írá sát,
b) szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét,
c) a ké re lem tár gyát, va la mint
d) an nak (azok nak) a szak ma gya kor lá si te vé keny ség -

nek a meg je lö lé sét, amely re (ame lyek re) a jo go sult ság
meg ál la pí tá sát kéri.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a 3.  §-ban fog lalt szak irá nyú vég zett sé get iga zo ló

ok le vél hi te les má so la tát, ha ez a te rü le ti ka ma rai nyil ván -
tar tás ban nem áll ren del ke zés re;

b) a szak irány el bí rá lá sá hoz a lec ke könyv má so la tát
vagy az ok le vél mel lék le tét is be kell nyúj ta ni, ha a ké rel -
me zõ kre dit rend szer ben sze rez te meg az ok le ve lét, vagy
ha a te rü le ti ka ma ra azt a szak irány meg ál la pí tá sa ér de ké -
ben kéri;
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c) a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -
ványt;

d) a név jegy zék be való be jegy zés hez kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj be fi ze -
té sé nek iga zo lá sát;

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

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

(3) A vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél köz jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett má so la ta he lyett az ere de ti do ku men tum egy ide jû
be mu ta tá sa ese tén el fo gad ha tó a te rü le ti ka ma ra ál tal az
ere de ti ok irat ról ké szí tett és hi te le sí tett má so lat.

A kérelem elbírálása és a határozat tartalma

7.  §

(1) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá val
és a név jegy zék be vé tel lel kap cso la tos el já rás ban a te rü le ti 
ka ma ra a Ket. sza bá lyai sze rint jár el.

(2) A te rü le ti ka ma ra a ké re lem nek egy sze rû sí tett ha tá -
ro zat ban ad helyt, amely tar tal maz za:

a) az ok le vél meg ne ve zé sét, szá mát, sza kát, szak irá -
nyát és ki bo csá tó ját, amely a szak ma gya kor lá si jo go sult -
sá got meg ala poz za;

b) az épí té si mû sza ki el len õri és a fe le lõs mû sza ki ve ze -
tõi szak te rü let, il let ve ka te gó ria meg ne ve zé sét;

c) a szak ma gya kor lá si te vé keny sé get vég zõ sze mély
nyil ván tar tá si szá mát, va la mint a név jegy zé ki je lét az 1. és
2. mel lék let sze rint;

d) a szak ma gya kor lá si jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek
ide jét;

e) tá jé koz ta tást ar ról, hogy a név jegy zé ki be jegy zés
– leg alább 60 nap pal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt
 benyújtott ké re lem re – meg hosszab bít ha tó.

(3) A 2.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az
egy sze rû sí tett ha tá ro zat a (2) be kez dés a)–b) pont ja it,
 valamint az épít mény pon tos meg ne ve zé sét, he lyét és az
ese ti en ge dély ér vé nyes sé gé nek tar ta mát tar tal maz za,
amely leg fel jebb az adott épít mény hasz ná lat ba vé te li
 engedélyének meg adá sá ig szól.

A névjegyzéki bejegyzés érvényessége és megújítása

8.  §

(1) A név jegy zék be tör té nõ be jegy zés a szak ma gya kor -
lá si jo go sult ság ról  szóló ha tá ro zat jog erõs sé vá lá sá tól szá -
mí tott 5 évig ér vé nyes.

(2) A név jegy zé ki be jegy zés – az ér vé nyes sé gi idõ le jár -
ta elõtt be nyúj tott ké re lem re – újabb 5 évre több ször is
meg hosszab bít ha tó. A meg újí tás ra irá nyu ló ké re lem hi á -
nyá ban, il let ve a ké re lem el uta sí tá sa ese tén a név jegy zé ki
be jegy zés ér vé nyes sé ge meg szû nik.

(3) A meg újí tás fel té te le a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szak mai to vább kép zés tel je sí té sé nek iga zo lá sa.

(4) A meg újí tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -

ványt;
b) a to vább kép zés tel je sí té sé nek iga zo lá sát;
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû igaz -

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

zé ki be jegy zés ben nyil ván tar tott ada ta i ban be kö vet ke zett
vál to zást iga zol ják.

(5) A szak ma gya kor lá si jo go sult ság szü ne tel tet he tõ.
A szü ne tel te tés idõ tar ta mát (kez dõ és záró nap ját) a te rü le -
ti ka ma rá nál be kell je len te ni. A te rü le ti ka ma ra a Ket. sza -
bá lyai sze rin ti egy sze rû sí tett ha tá ro zat ban meg ál la pít ja
a szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg újí tá sá nak új – a szü -
ne tel te tés idõ tar ta má val meg hosszab bí tott – idõ pont ját.
A szü ne tel te tés idõ tar ta ma alatt szak ma gya kor lá si te vé -
keny ség nem vé gez he tõ.

(6) Az a szak ma gya kor lá si te vé keny sé get vég zõ sze -
mély, aki szak ma gya kor lá si te vé keny sé gét öt évet meg ha -
la dó an szü ne tel te ti, szak ma gya kor lá si te vé keny sé gét
 akkor foly tat hat ja, ha a név jegy zé ket ve ze tõ te rü le ti ka ma -
rá nál iga zol ta, hogy a (3) be kez dés sze rin ti szak mai
 továbbképzés ese dé kes idõ sza ká ból a szü ne tel te tés vé gén
leg alább egy évet tel je sí tett.

A névjegyzék vezetése

9.  §

(1) A te rü le ti ka ma rák kö zös, az épí tés ügyért fe le lõs
 miniszter ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus név jegy zé ket ve -
zet nek.

(2) A te rü le ti ka ma ra a szak ma gya kor lá si te vé keny sé get 
foly ta tó sze mé lye ket jo go sult sá guk meg ál la pí tá sá val egy -
ide jû leg név jegy zék be ve szi. A név jegy zék a szak ma gya -
kor lá si te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek nek a 6.  § (1) be -
kez dés pont ja i ban sze rep lõ sze mé lyes ada ta it, szak irá nyú
vég zett sé gét, va la mint a mel lék let ben meg ha tá ro zott név -
jegy zé ki je lét és a szak ma gya kor lá si jo go sult ság ér vé nyes -
sé gi ide jét tar tal maz za.

A névjegyzékbõl való törlés

10.  §

(1) A te rü le ti ka ma ra tör li a név jegy zék bõl azt a sze -
mélyt,

a) aki a tör lést maga kér te,
b) aki el ha lá lo zott,
c) aki az elõ írt ha tár idõn be lül a név jegy zé ki be jegy zé -

sé nek meg újí tá sát nem ké rel mez te,

2006/148. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11579



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

e) akit az épí tés fel ügye le ti ha tó ság há rom éven be lül
há rom al ka lom mal jog erõ sen épí tés fel ügye le ti bír ság gal
súj tott.

(2) Ha a név jegy zék bõl való tör lés re az (1) be kez dés
e) pont ja alap ján ke rült sor, a szak ma gya kor lá si te vé keny -
sé get vég zõ sze mély a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott 3 éven be lül a név jegy zék be nem ve he tõ fel.

(3) Az ese ti en ge déllyel ren del ke zõ szak ma gya kor lá si
te vé keny sé get foly ta tó sze mély tõl az en ge délyt vissza kell
von ni, ha az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az Étv. 46.  §-ának
(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg ál la pít ja.

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

Az EGT állampolgárokra vonatkozó
különös szakmai és eljárási szabályok

11.  §

(1) Az EGT ál lam pol gár a név jegy zék be vé tel irán ti ké -
rel mét a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény sze rin ti szak kép zett sé gé nek
el is me ré se irán ti ké rel mé vel egy ide jû leg nyújt ja be az el is -
me ré si el já rást elsõ fo kon le foly ta tó Bu da pes ti Mér nö ki
Ka ma rá hoz. Az épí tész vég zett sé gû szak ma gya kor lá si
 tevékenységet vég zõ sze mé lyek ese té ben az el is me ré si
 eljárás le foly ta tá sá ba a Bu da pes ti Épí tész Ka ma rát be kell
von ni.

(2) A név jegy zék be vé tel irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell

a) há rom hó nap nál nem ré geb bi kel te zé sû, hi te les ma -
gyar nyel vû for dí tás ban

aa) a 6.  § (1) be kez dé sé ben, a 6.  § (2) be kez dé sé nek
a)–b) pont ja i ban fog lal ta kat,

ab) a be nyúj tás kor há rom hó nap nál nem ré geb bi kel te -
zé sû, a kül dõ vagy szár ma zá si or szág ille té kes szer ve ál tal
ki ál lí tott – az EGT tag or szág be li jo go sult ság ra vonat -
kozó – iga zo lást, be le ért ve a szak irá nyú szak mai gya kor lat 
jel le gét, szak irá nyát, tel je sí té sé nek he lyét, idõ tar ta mát,
 továbbá a 6.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott ok irat tal egyen ér té kû, a szár ma zá si or szág ille té kes
szer ve ál tal ki ál lí tott ok ira tot,

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

b) ma gyar nyel vû, rész le tes szak mai ön élet raj zot és
 referenciamunkák fel so ro lá sát;

c) a 6.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lal ta kat.

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

(4) A te rü le ti ka ma ra a meg kül dött ira tok alap ján
a) meg ál la pít ja a szak ma gya kor lá si jo go sult sá got, és

a szak ma gya kor lót a név jegy zék be be jegy zi, vagy
b) el uta sít ja a ké rel met.

(5) A 6.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj be fi ze té sét a ké rel me zõ nek ak kor kell iga -
zol nia, ha a (3) be kez dés sze rin ti do ku men tu mo kat a te rü -
le ti ka ma ra kéz hez vet te.

Összeférhetetlenségi szabályok

12.  §

(1) Az épí té si mû sza ki el len õr épí tés ügyi mû sza ki szak -
ér tõi, ki vi te le zé si, anyag be szál lí tói és fe le lõs mû sza ki ve -
ze tõi te vé keny sé get nem vé gez het az ál ta la el len õr zött épí -
té si-sze re lé si mun ká ban. Az épí té si mû sza ki el len õr nem
lát hat el to váb bi épí té si mû sza ki el len õri fel ada to kat olyan
épí té si-sze re lé si mun ka ese té ben, ahol az épí tés ügyi mû -
sza ki szak ér tõi, ki vi te le zé si, anyag be szál lí tói tevékeny -
séget olyan gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685.  § c) pont ja]
vég zi, amely nek az épí té si mû sza ki el len õr tag ja, il let ve
amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll.
A köz be szer zé sek rõl  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a mû sza ki el len õr az elõ zõ ek ben 
fel so rolt te vé keny sé ge ket foly ta tók nak hoz zá tar to zó ja
nem le het, ve lük mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban
nem áll hat.

(2) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ nem vé gez het épí tés ügyi
mû sza ki szak ér tõi és épí té si mû sza ki el len õri te vé keny sé -
get azon épít mény ki vi te le zé se so rán, ahol rész ben vagy
egész ben épí té si-sze re lé si mun kát ve zet. A fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõ nem lát hat el to váb bá fe le lõs mû sza ki ve ze tõi fel -
ada to kat olyan épí té si-sze re lé si mun ka ese té ben, ahol az
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi, il let ve épí té si mû sza ki el len -
õri te vé keny sé get olyan gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685.  §
c) pont ja] vég zi, amely nek tag ja, il let ve amellyel mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll. A köz be szer zé si
 törvény ha tá lya alá tar to zó épí té si be ru há zá sok ese té ben
a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi,
épí té si mû sza ki el len õri te vé keny sé ge ket foly ta tók nak
hoz zá tar to zó ja nem le het, ve lük mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban nem áll hat.
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HARMADIK RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé -
se it a ren de let hatályba lépését köve tõen in dult el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 14.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép
ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lül
meg kell tar ta ni a jo go sult sá gi vizs ga bi zott ság elsõ ülé sét,
ame lyet a vizs ga bi zott ság el nö ke hív össze, és a bi zott ság
el fo gad ja ügy rend jét.

(4) E ren de let 5.  §-ának a jo go sult sá gi vizs gá ra vonat -
kozó ren del ke zé se it a 2007. jú li us 1. nap ját köve tõen
 indult név jegy zék be vé te li el já rá sok ban kell al kal maz ni.
Az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen, de 2007. jú li us 1.
nap ját meg elõ zõ en be nyúj tott név jegy zék be vé te li ké rel -
mek ese té ben a szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí -
tá sa a vizs ga hi á nya  miatt nem ta gad ha tó meg. A név jegy -
zék be vé tel rõl  szóló ha tá ro zat ban meg kell je löl ni a ké rel -
me zõ szá má ra azt a leg ké sõb bi idõ pon tot – leg fel jebb
a név jegy zék be vé tel meg újí tá sá nak idõ pont ját – amed dig
az ered mé nyes jo go sult sá gi vizs gát iga zol nia kell. Ha a ké -
rel me zõ ezt nem tud ja iga zol ni, a meg je lölt ha tár nap tól
a név jegy zék bõl tö röl ni kell.

(5) Az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ál tal át adott név jegy -
zék ben sze rep lõ mû sza ki el len õrö ket és fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ ket kü lön ké re lem be nyúj tá sa és köz igaz ga tá si el já -
rás so rán ki adott ha tá ro zat meg ho za ta la, il let ve igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té se nél kül kell az új név jegy zék -
be fel ven ni. A ké re lem meg újí tá sá nak ha tár ide je ezek ben
az ese tek ben a szak ma gya kor lá si jo go sult sá got megálla -
pító ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt év.

(6) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az épí tõ -
ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé -
keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és
az épí té si nap ló ról  szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–
Kö ViM együt tes ren de let 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben
a „név jegy zé ket ve ze tõ épí tés fel ügye le ti szer vet” szö veg -
rész he lyé be a „név jegy zé ket ve ze tõ te rü le ti ka ma rát” szö -
veg rész lép.

(7) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl  szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let 3–8/A.  §-a, 9.  §-ának
(2)–(8) be kez dé se, va la mint 10.  §-a;

b) az épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be való fel vé -
tel hez szük sé ges szak vizs gá ról  szóló 32/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let;

c) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki
ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza -

bá lya i ról és az épí té si nap ló ról  szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let 6.  §-a, 7.  §-ának
(1) és (4) be kez dé se, 8.  §-ának (4) be kez dé se, 10–12.  §-a,
16.  §-ának (2) be kez dé se, to váb bá az 1. mel lék le te;

d) az egyes sa já tos mû sza ki épít mé nyek te kin te té ben az 
épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be való fel vé tel hez
szük sé ges szak vizs gá ról, va la mint az épí tés fel ügye le tet
 ellátó szer ve ze tek ez zel kap cso la tos fel ada ta i ról  szóló
3/2002. (II. 13.) GM ren de let.

14.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság, ide ért ve a sa já tos épít -
mény faj ták sze rin ti ha tó sá go kat is, leg ké sõbb e ren de let
ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon ren del ke zés re bo csát ja a
szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti ka ma rá nak az ál ta la ve -
ze tett épí té si mû sza ki el len õri és fe le lõs mû sza ki ve ze tõi
ha tá lyos név jegy zé ket.

(2) A te rü le ti ka ma ra a ren del ke zé sé re bo csá tott épí té si
mû sza ki el len õri és fe le lõs mû sza ki ve ze tõi ha tá lyos név -
jegy zé kek alap ján – ide ért ve a sa já tos épít mény faj ták sze -
rin ti név jegy zé ke ket is – meg ál la pít ja ha tás kö rét és er rõl
leg ké sõbb 2006. de cem ber 15-ig tá jé koz tat ja az épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá got.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság leg ké sõbb 2006. de -
cem ber 31-ig át ad ja a szék he lye sze rint ille té kes és ha tás -
kör rel ren del ke zõ te rü le ti ka ma rá nak a szak ma gya kor lá si
te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek rõl ve ze tett név jegy zé ket
és az ez zel kap cso la tos va la mennyi ira tot.

15.  §

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

a) a Ta nács 85/384/EGK irány el ve az épí tész mér nö ki
ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl, va la -
mint a le te le pe dés és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak
tény le ges gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl, 17. cikk,
19–20. cik kek, 23. cikk (2) be kez dés;

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

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

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A felelõs mûszaki vezetõk besorolása

I. Rész

Épü le tek, to váb bá a II. rész ben fog lal tak ki vé te lé vel egyéb épít mé nyek épí té si, te rep ren de zé si, fel szí ni víz el ve ze té si,
épü let gé pé sze ti és épü let vil la mos sá gi épí té si-sze re lé si te vé keny sé ge ese tén

1. „A” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Az épít mé nyek meg épí té sé re, át ala kí tá sá ra, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el -

moz dí tá sá ra irá nyu ló épí té si mun kák, va la mint te rep ren de zé si, fel szí ni víz el ve ze té si mun kák fe le lõs mû sza ki ve ze té se
kor lá to zás nél kül.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „A” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca) ok le ve les épí tész mér nö ki, il let ve ok le ve les épí tõ mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb) épí tész mér nö ki, il let ve épí tõ mér nö ki, ma gas épí tõ- és mély épí té si

üzem mér nö ki vég zett ség 4 éves szak mai gya kor lat
cc) fel sõ fo kú tech ni ku si, fel sõ fo kú mû sza ki alap kép zett ség ki egé szít ve

épí tõ mes te ri ki egé szí tõ (épí tõ mes ter szak mér nök) vég zett ség gel 5 éves szak mai gya kor lat

2. ,,AM” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek meg épí té sé re, át ala kí tá sá ra, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze -

rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el moz dí tá sá ra irá nyu ló épí té si mun kák, va la mint te rep ren de zé si, fel szí ni víz el ve ze té si mun kák
fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „AM” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ok le ve les épí tész mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat mû -
em lé ki te rü le ten, szak em ber
irá nyí tá sa mel lett

3. ,,B” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Az épít mé nyek meg épí té sé re, át ala kí tá sá ra, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el -

moz dí tá sá ra irá nyu ló épí té si mun kák, va la mint te rep ren de zé si, fel szí ni víz el ve ze té si mun kák fe le lõs mû sza ki ve ze té se:
aa) leg fel jebb négy be épí tett szin tig, 6,6 m fal köz (osz lop köz) tá vol sá gig, és össze sen 2000 m2 szint te rü let nagy -

ságig,
ab) az épít mény tar tó szer ke ze ti rend szer e nem vál to zik meg, vagy

aba) az épít mény tar tó szer ke ze té nek te her bí ró ké pes sé gét be fo lyá so ló olyan mér té kû te her vál to zás – írá sos
szak ér tõi vé le ménnyel iga zol tan – nem kö vet ke zik be, mely a tar tó szer ke zet meg erõ sí té sét, el bon tá sát,
meg vál toz ta tá sát ten né szük sé ges sé, to váb bá

abb) ha égés ter mék el ve ze té sé re szol gá ló bár mi lyen szer ke ze tû égés ter mék-el ve ze tõ be ren de zés épí té sé re
nem ke rül sor, il let ve

abc) az épít mény hom lok za tá nak meg vál toz ta tá sa (ki vé ve a vé dett épít mé nye ket) nem jár együtt an nak
 teherhordó szer ke ze ti vál toz ta tá sá val, épí té si mun kák ese té ben kor lá to zás nél kül.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „B” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca) ok le ve les épí tész-, il let ve ok le ve les épí tõ mér nö ki vég zett ség 1 éves szak mai gya kor lat
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cb) épí tész-, il let ve épí tõ mér nö ki, ma gas épí tõ- és mély épí té si üzem mér -
nö ki, te le pü lés mér nö ki, il let ve vá ros gaz da sá gi üzem mér nö ki vagy
fel sõ fo kú tech ni ku si vég zett ség 2 éves szak mai gya kor lat

cc) épí tõ ipa ri tech ni ku si, szak kö zép is ko lai vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

4. ,,C” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Az épít mé nyek meg épí té sé re, át ala kí tá sá ra, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el -

moz dí tá sá ra irá nyu ló épí té si mun kák, va la mint te rep ren de zé si, fel szí ni víz el ve ze té si mun kák fe le lõs mû sza ki ve ze té se:
aa) leg fel jebb össze sen 1000 m2 szint te rü let nagy sá gig, 7,5 m épít mény ma gas sá gig és 6,6 m fal köz (osz lop köz)

 távolságig,
ab) te her hor dó és szak ipa ri szer ke ze te i nek meg vál toz ta tá sá ra nem irá nyu ló (pl. kar ban tar tás, fel újí tás) épí té si-

sze re lé si mun kák ese té ben kor lá to zás nél kül.
b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „C” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

kõ mû ves mes te ri ké pe sí tés, il let ve fa szer ke ze tû épít mé nyek ese tén ács -
mes te ri ké pe sí tés 2 éves szak mai gya kor lat

5. ,,ÉG” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Az épít mé nyek víz, csa tor na, gáz, köz pon ti fû tés, szel lõ zõ, klí ma be ren de zé se i nek épí tés-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs

mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül.
b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „ÉG” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  ok le ve les gé pész mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb)  gé pész mér nö ki, gé pész üzem mér nö ki vagy fel sõ fo kú tech ni ku si,

 illetve gé pész tech ni ku si vég zett ség 4 éves szak mai gya kor lat
cc)  a 3. a) pont aa) al pont já ban meg ha tá ro zott épít mény nagy sá gig az

épít mé nyek víz, csa tor na, gáz, köz pon ti fû tés, szel lõ zõ, klí ma
berende zéseire irá nyu ló épí té si mun kák a szak mun ka szak ágá nak
meg fe le lõ mes te ri ké pe sí tés 5 éves szak mai gya kor lat

A név jegy zék ben a ka te gó ria jele: „ÉG/C”

6. ,,ÉV” ka te gó ria

a) Te vé keny sé gi kör:
Az épít mé nyek vil la mos, hír köz lõ és épü let fel ügye le ti rend szer be ren de zé sei – az épü let fo gyasz tás mé rõ készülé -

kéig – sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül.
b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Épü le tek „ÉV” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb)  vil la mos mér nö ki, vil la mos üzem mér nö ki vagy fel sõ fo kú techni -

kusi, to váb bá vil la mos ipa ri tech ni ku si vég zett ség 4 éves szak mai gya kor lat
cc)  a 3. a) pont aa) al pont já ban meg ha tá ro zott épít mény nagy sá gig épít -

mé nyek vil la mos, hír köz lõ és épü let fel ügye le ti rend szer be ren de zé -
sei – az épü let fo gyasz tás mé rõ ké szü lé ké ig – sze re lé si mun ká i nak
fe le lõs mû sza ki ve ze té se vil lany sze re lõ mes te ri ké pe sí tés sel és 5 éves szak mai gya kor lat tal

 el lát ha tó.
A név jegy zék ben a ka te gó ria jele: „ÉV/C”
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A sajátos építményfajták építési-szerelési munkáihoz

II. Rész

1. Köz le ke dé si épít mé nyek és az azok hoz szer ke ze ti leg vagy funk ci o ná li san kap cso ló dó épít mény ré szek, mér nö ki lé te -
sít mé nyek – az I. rész be tar to zó épít mé nyek ki vé te lé vel – épí tés-sze re lé si mun kái

1.1. Utak, vas utak, re pü lõt erek, ki kö tõk
1.1.1. ,,A” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: az aláb bi épít mé nyek épí tés-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül:

aa) út, ke rék pá rút, gya lo go sút, tér bur ko lat,
ab) vas út, föld alat ti vas út, sik ló, füg gõ pá lya, sí fel vo nó,
ac) re pü lõ tér, ki kö tõ,
ad) az aa)–ac) pon tok ban meg ha tá ro zott épít mé nyek mû tár gyai (híd, át eresz, alag út, alul já ró, tám fal stb.),
ae) az aa)–ac) pon tok ban meg ha tá ro zott épít mé nyek be ren de zé sei, tar to zé kai, zaj vé del mi lé te sít mé nyei és víz el -

ve ze té se a be fo ga dó ig.
b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Közl. ép. „A” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca) ok le ve les épí tõ mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb) épí tõ mér nö ki, mély épí té si, köz le ke dés épí té si, víz el lá tá si és csa tor -

ná zá si, víz gaz dál ko dá si üzem mér nö ki, il let ve fel sõ fo kú tech ni ku si
vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

1.1.2. ,,B” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: az „A” ka te gó ri á ban meg ha tá ro zott épít mé nyek épí té si-sze re lé si mun ká i nál az aláb bi kor lá to -

zá sok kal:
aa) út: gyors for gal mi utak és lé te sít mé nye ik ki vé te lé vel,
ab) köz úti mû tárgy: sza bad nyí lá sú híd 4 m-ig, át eresz 2 m át mé rõ ig, tám fal 3 m ma gas sá gig,
ac) vas út: 1000 m vá gány hosszú sá gig és 5 cso port ki té rõ ig,
ad) vas úti mû tárgy: a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog sza bály ban a ha tó sá gi en ge dély nél kül lé te -

sít he tõ mû tár gyak,
ae) fel újí tás, át ala kí tás, bõ ví tés, ja ví tás-kar ban tar tás, el bon tás épí té si-sze re lé si kor lá to zás nél kül.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Közl. ép. „B” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  az „A” ka te gó ri á ban meg je lölt vég zett sé gek 1 éves szak mai gya kor lat
cb)  köz le ke dés épí tõ, út épí tõ, vas út épí tõ, híd épí tõ, mély épí tõ techni kusi

vagy vas utak nál pá lya mes te ri vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

1.2. Vas út vil la mos sá gi épít mé nyek
1.2.1. ,,A” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: a vas út vil la mo sí tás, vil la mos ener gia-el lá tás, ener gia-táv ve zér lés és vil la mos üze mû biz to sí tó -

be ren de zé sek épít mé nyei, be ren de zé sei épí tés-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül.
b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Közl. vv-,,A” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca) ok le ve les vil la mos mér nö ki, ok le ve les köz le ke dés mér nö ki vég -
zettség 3 éves szak mai gya kor lat

cb)  vil la mos mér nö ki, üzem mér nö ki, köz le ke dés mér nö ki, üzem mér nö -
ki, fel sõ fo kú vil la mos ipa ri tech ni ku si vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

1.2.2. ,,B” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: az „A” ka te gó ri á nál meg ha tá ro zott épít mé nyek épí tés-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve -

ze té se, az aláb bi kor lá to zá sok kal:
aa) vas úti vil la mos fel sõ ve ze ték, il let ve vas úti biz to sí tó be ren de zé sek lé te sí té se, át ala kí tá sa, ame lyek a vas úti

épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog sza bály ban ha tó sá gi en ge dély nél kül lé te sít he tõk,
ab) fel újí tás, át ala kí tás, bõ ví tés, ja ví tás-kar ban tar tás, el bon tás ese té ben kor lá to zás nél kül.
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b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Közl. vv-,,B” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca) vas út-vil la mos sá gi, vas út gé pé sze ti tech ni ku si, to váb bá a MÁV
Tiszt kép zõ In té zet ben szer zett vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

2. Víz gaz dál ko dá si épít mé nyek (vízi lé te sít mé nyek) és az azok hoz szer ke ze ti leg vagy funk ci o ná li san kap cso ló dó épít -
mény ré szek, mér nö ki lé te sít mé nyek – az I. rész be tar to zó épít mé nyek ki vé te lé vel – épí té si-sze re lé si mun kái

2.1. ,,A” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: kor lá to zás nél kül vé gez he tõ a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség az aláb bi épít mé nyek épí -

tés-sze re lé si mun kái ese tén:
aa) duz zasz tó- és víz erõ mû vek, ha jó zsi li pek, ár víz ka puk, ki kö tõi part fa lak,
ab) ön tö zõ te le pek, ön tö zõ csa tor nák, ha las ta vak, tó gaz da sá gok,
ac) vízi köz mû vek köz üze mi há ló za tai (be le ért ve az ipar i, ivó- és tû zi víz há ló za to kat, az egye sí tett és el vá lasz tott

rend sze rû csa tor na há ló za to kat, a nyílt és zárt rend sze rû csa pa dék víz-el ve ze tõ há ló za to kat),
ad) szenny víz tisz tí tó te le pek, víz ter me lõ te le pek, víz ke ze lõ lé te sít mé nyek, víz tá ro lók, hé víz hasz no sí tá si lé te sít -

mé nyek,
ae) ár víz vé del mi töl té sek, ár víz vé del mi fa lak és mû tár gya ik,
af) bel víz vé del mi csa tor nák és mû tár gya ik, szi vattyú te le pek,
ag) fo lyó- és tó sza bá lyo zá si mû vek, part vé dõ mû vek,
ah) víz ren de zé si és víz kor mány zó föld mû vek és mû tár gya ik,
ai) ár víz vé del mi szük ség tá ro zók, tá ro zók, zá por tá ro zók és mû tár gya ik.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Víz ép.-,,A” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  ok le ve les épí tõ mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb)  épí tõ mér nö ki, mély épí té si, köz le ke dés épí té si, víz el lá tá si és csa tor -

ná zá si, víz gaz dál ko dá si üzem mér nö ki, fel sõ fo kú tech ni ku si vég -
zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

2.2. ,,B” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi kör: az „A” ka te gó ri á nál meg ha tá ro zott épít mé nyek épí tés-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve -

ze té se az aláb bi kor lá to zá sok kal:
aa) olyan vízi lé te sít mé nyek épí tés-sze re lé si mun kái, ame lyek tönk re me ne te le élet ve szélyt nem idéz elõ, vagy

rend kí vü li vé del mi in téz ke dést nem kö ve tel, to váb bá
ab) vízi lé te sít mé nyek épí tés jel le gû fel újí tá sa, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Víz ép.-,,B” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  az „A” ka te gó ri á ban meg je lölt vég zett sé gek 1 éves szak mai gya kor lat
cb)  víz ügyi, víz köz mû épí tõ, mély épí tõ tech ni ku si vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

3. Táv köz lé si épít mé nyek épí té si-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül

3.1. ,,TE” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi köre: a táv köz lés hez szük sé ges olyan sa já tos épít mé nyek épí té si-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû -

sza ki ve ze té se, ame lyek ma guk ba fog lal ják a ve ze té ke ket, a ve ze té kek kel és ve ze ték nél kü li össze köt te té sek kel össze -
füg gõ – bur ko ló, tar tó, védõ, jel zõ stb. – mû tár gya kat, kü lö nö sen a tar to zé ko kat és tar tó szer ke ze te ket, az an ten na tar tó-
szer ke ze te ket (tor nyo kat), an ten ná kat, osz lo po kat, alag uta kat, ká bel szek ré nye ket, csa tor ná kat, föld alat ti és föld fe let ti
jel zõ ket, vé dõ mû tár gya kat.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-,,TE” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  ok le ve les épí tész mér nö ki, il let ve ok le ve les épí tõ mér nö ki vég -
zettség 3 éves szak mai gya kor lat
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cb)  épí tész mér nö ki, il let ve épí tõ mér nö ki, üzem mér nö ki, ma gas épí tõ- és 
mély épí tõ-ipa ri fel sõ fo kú tech ni ku si, épí tõ ipa ri tech ni ku si, szak kö -
zép is ko lai vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

3.2. ,,TV” ka te gó ria:
a) Te vé keny sé gi köre: a táv köz lés hez szük sé ges olyan sa já tos épít mé nyek vil la mos-sze re lé si mun ká i nak fe le lõs mû -

sza ki ve ze té se, ame lyek ma guk ba fog lal ják a ve ze té ke ket, a ve ze té kek kel és ve ze ték nél kü li össze köt te té sek kel össze -
füg gõ – bur ko ló, tar tó, védõ, jel zõ stb. – mû tár gya kat, kü lö nö sen a tar to zé ko kat és tar tó szer ke ze te ket, az an ten na tar tó-
szer ke ze te ket (tor nyo kat), an ten ná kat, osz lo po kat, alag uta kat, ká bel szek ré nye ket, csa tor ná kat, föld alat ti és föld fe let ti
jel zõ ket, vé dõ mû tár gya kat.

b) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-,,TV” – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
c) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ca)  ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat
cb)  vil la mos mér nö ki vagy üzem mér nö ki, fel sõ fo kú vil la mos ipa ri tech -

ni ku si, vil la mos ipa ri tech ni ku si vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

4. Szi lárd ás vány-bá nyá sza ti, kõ olaj- és föld gáz bá nyá sza ti, il let ve egyéb bá nyá sza ti épít mé nyek épí té si-sze re lé si
mun ká i nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül

a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Bá nyá sza ti ép. szer. – a te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nö ki, ok le ve les gáz- és olaj ipa -
ri mér nö ki, ok le ve les gé pész mér nö ki vég zett ség 3 éves szak mai gya kor lat

bb) bá nya- és geo tech ni kai mér nö ki, üzem mér nö ki, gáz- és olaj ipa ri
mér nö ki, üzem mér nö ki, gé pész mér nö ki, üzem mér nö ki, fel sõ fo kú
gép ipa ri tech ni ku si vég zett ség 5 éves szak mai gya kor lat

5. Szén hid ro gén-szál lí tó ve ze té kek, gáz el osz tó ve ze té kek, pro pán-bu tán töl tõ te le pek és tar to zé ka ik épí té si-sze re lé si
mun ká nak fe le lõs mû sza ki ve ze té se kor lá to zás nél kül

a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Szén hidr. száll. ép. szer. – te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) ok le ve les gáz- és olaj ipa ri mér nö ki, ok le ve les gé pész mér nö ki vég -
zett ség 3 éves szak mai gya kor lat

bb) gáz- és olaj ipa ri mér nö ki, üzem mér nö ki, fel sõ fo kú tech ni ku si vég -
zett ség, KPE mû anyag csõ ve ze ték épí té se ese tén szak irá nyú ki egé -
szí tõ vizs ga 5 éves szak mai gya kor lat

6. Ener ge ti kai, vegy ipa ri, szén hid ro gén-ipa ri be ren de zé sek épít mé nyei

a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Energ.-Ve.-Szén ép. szer. + a te rü le ti ka ma ra kód ja + re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) ok le ve les gé pész mér nö ki, ok le ve les ve gyész mér nö ki vég zett ség és 3 éves szak mai gya kor lat
bb) gé pész mér nö ki, üzem mér nö ki, ve gyész mér nö ki, üzem mér nö ki, fel -

sõ fo kú gé pész-, il let ve ve gyész tech ni ku si vég zett ség és 5 éves szak mai gya kor lat

7. Táv hõ ve ze té kek és be ren de zé sek épí té se

„A” ka te gó ria: föld fe let ti és föld alat ti táv hõ ve ze ték, azok tar to zé kai és vé dõ be ren de zé se i nek épí té se.
a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Táv hõ – A + a te rü le ti ka ma ra kód ja + re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) ok le ve les gé pész mér nö ki vég zett ség és 3 éves szak mai gya kor lat
bb) gé pész mér nö ki, üzem mér nö ki vég zett ség és 5 éves szak mai gya kor lat
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„B” ka te gó ria: föld fe let ti táv hõ ve ze ték, azok tar to zé kai és vé dõ be ren de zé se i nek épí té se.
a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Táv hõ – B + a te rü le ti ka ma ra kód ja + re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) gé pész fel sõ fo kú tech ni ku si vég zett ség és 5 éves szak mai gya kor lat

8. Vil la mos ság

„A” ka te gó ria: erõs ára mú föld fe let ti és föld alat ti ve ze té kek, át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zé sek (nagy-, kö zép fe -
szült sé gû há ló za tok nál)

a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Vil la mos ság – A + a te rü le ti ka ma ra kód ja + re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) ok le ve les vil la mos mér nö ki vég zett ség és 3 éves szak mai gya kor lat
bb) vil la mos üzem mér nö ki, fel sõ fo kú tech ni ku si vég zett ség és 5 éves szak mai gya kor lat

„B” ka te gó ria: erõs ára mú föld fe let ti és föld alat ti ve ze té kek, át ala kí tó- és kap cso ló be ren de zé sek (kis fe szült sé gû há ló -
za tok nál)

a) Je lö lé se a név jegy zék ben:
FMV-Vil la mos ság – B + a te rü le ti ka ma ra kód ja + re giszt rá ci ós szám/ér vé nyes ség éve
b) Név jegy zék be vé te li kö ve tel mény:

ba) az „A” ka te gó ri á ban meg je lölt vég zett sé gek és 1 éves szak mai gya kor lat
bb) vil la mos ipa ri tech ni ku si vég zett ség és 5 éves szak mai gya kor lat
bc) vil lany sze re lõ mes te ri ké pe sí tés –

2. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az építési mûszaki ellenõri névjegyzéki jel

I. ME – (szak te rü let jele) – te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/év (ér vé nyes ség éve)
Szak te rü let je lö lé se: É-I. = ma gas épí tés,

M-I. = mély épí tés és mély épí té si mû tárgy
G-I. = épít mény- és épü let gé pé szet
V-I. = épít mény- és épü let vil la mos ság
É-II. = ma gas épí tés,
M-II. = mély épí tés és mély épí té si mû tárgy
G-II. = épít mény- és épü let gé pé szet
V-II. = épít mény- és épü let vil la mos ság

II. SME – (szak te rü let jele) – te rü le ti ka ma ra kód ja – re giszt rá ci ós szám/év (ér vé nyes ség éve)
SME = sa já tos épít mé nyek mû sza ki el len õre

Közl. ép-I. = köz le ke dé si épít mé nyek épí té se
Közl. vv-I. = vas út-vil la mos sá gi épít mé nyek épí té se
Víz. ép-I. = víz gaz dál ko dá si épít mé nyek épí té se
Közl. ép-II. = köz le ke dé si épít mé nyek épí té se
Közl. vv-II. = vas út-vil la mos sá gi épít mé nyek épí té se
Víz. ép-II. = víz gaz dál ko dá si épít mé nyek épí té se
TE = táv köz lé si épít mé nyek épí té se
TV = táv köz lé si épít mé nyek vil la mos sze re lé se
Bá nyá sza ti ép. szer. = szi lárd ás vány-bá nyá sza ti, kõ olaj-
     és föld gáz bá nyá sza ti épít mé nyek épí té se
Szén hidr. száll. ép. szer. = szén hid ro gén-szál lí tó ve ze té kek, gáz el osz tó ve ze té kek,
     pro pán-bu tán töl tõ te le pek és tar to zé ka i nak épí té se
Energ.-Ve.-Szh. = Ener ge ti kai, vegy ipa ri, szén hid ro gén-ipa ri be ren de zé sek
     sa já tos mû sza ki épít mé nyei épí té se
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Táv hõ-I. = Táv hõ ter me lés re és szál lí tás ra szol gá ló sa já tos mû sza ki
  épít mé nyek épí té se
Táv hõ-II. = Táv hõ ter me lés re és szál lí tás ra szol gá ló sa já tos mû sza ki
  épít mé nyek épí té se
Vil la mos-I. = Vil la mos ener gia ter me lés re, el osz tás ra és szál lí tás ra szol gá ló sa já tos
  mû sza ki épít mé nyek épí té se
Vil la mos-II. = Vil la mos ener gia ter me lés re, el osz tás ra és szál lí tás ra szol gá ló
  sa já tos mû sza ki épít mé nyek épí té se

3. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga eljárási rendje

I. A jogosultsági vizsga szervezése

1. A jo go sult sá gi vizs gá ra
a) feb ru á ri–már ci u si vizs ga idõ szak ese tén de cem ber hó nap 15. nap já ig,
b) má ju si–jú ni u si vizs ga idõ szak ese tén feb ru ár hó nap 15. nap já ig,
c) ok tó be ri vizs ga idõ szak ese tén au gusz tus hó nap 15. nap já ig

a te rü le ti ka ma rá nál kell je lent kez ni. A je lent ke zé si la pot a te rü le ti ka ma ra jut tat ja el az or szá gos ka ma rá hoz.

2. A jo go sult sá gi vizs ga mi ni mum 10 fõ je lent ke zé se ese tén szer vez he tõ meg.

3. A vizs ga bi zott ság dön té se it ér te kez le te ken hoz za. A vizs ga bi zott ság ér te kez le tet tart az írás be li vizs gát köve tõen,
szó be li vizs ga meg kez dé se elõtt és an nak be fe je zé se után. Az ér te kez let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha a tel jes vizs ga bi zott ság 
je len van. A vizs ga bi zott ság mun ká ját az el nök irá nyít ja. A vizs ga bi zott ság ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy sze rû szó -
több ség gel hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a vizs ga bi zott ság el nö ké nek sza va za ta dönt. A vizs ga bi zott ság el nö két és
tag ja it tisz te let díj il le ti meg, mely nek össze ge nem le het ma ga sabb a min den ko ri vizs ga dí já nál.

4. A jo go sult sá gi vizs gát az írás be li vizs ga résszel kell kez de ni. Az írás be li vizs ga meg kez dé se elõtt meg kell állapí -
tani a vizs gá zók sze mély azo nos sá gát, és tá jé koz ta tást kell adni az írás be li vizs ga sza bá lya i ról, az eset leg al kal maz ha tó
se géd esz kö zök rõl, va la mint a vizs gán el kö ve tett sza bály ta lan sá gok kö vet kez mé nye i rõl. Ezek meg tör tén te után a vizs ga -
bi zott ság szak mai el nö ke, il let ve meg bí zott ja fel bont ja az írás be li vizs ga rész fel adat lap ja it tar tal ma zó bo rí té kot, és
 kiosztja azo kat. A fel ada tok meg ol dá sá hoz – ha csak az írás be li té tel más kép pen nem ren del ke zik – se géd esz köz nem
hasz nál ha tó.

5. A szó be li vizs ga rész meg kez dé se elõt ti ér te kez le ten a vizs ga bi zott ság ér té ke li a vizs gá zó nak az írás be li vizs ga ré -
szen nyúj tott tel je sít mé nyét, ha tá roz a sza bály ta lan vizs gá zás sal kap cso la tos be je len té sek rõl, meg ál la pít ja a szó be li vizs -
ga rész idõ be osz tá sát, a vizs gá zók és a té ma kö rök sor rend jét, va la mint a jo go sult sá gi vizs ga ered mé nye ki hir de té sé nek
idõ pont ját.

6. A szó be li vizs ga rész be fe je zé sét kö ve tõ ér te kez le ten a vizs ga bi zott ság az egyes vizs ga ré szek ered mé nyei alap ján
ér té ke li a vizs gá zó egyes té ma kö rök bõl nyúj tott tel je sít mé nyét, to váb bá össze ge zi a vizs ga ré szek ta pasz ta la ta it.

7. A vizs ga bi zott ság dön té se i rõl az el nök tá jé koz tat ja a vizs gá zó kat.

8. Min den vizs ga bi zott sá gi ér te kez let rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. A jegy zõ könyv nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:

a) az ér te kez let he lyét és ide jét, a je len lévõ vizs ga bi zott sá gi ta gok ne vét;
b) an nak a vizs gá zó nak a ne vét, aki

ba) egy vagy több, eset leg va la mennyi té ma kör bõl, vizs ga rész bõl nem meg fe lelt mi nõ sí tést ka pott és ezért pót -
vizs gát kell ten nie, meg je löl ve a té ma kö rö ket, il le tõ leg a vizs ga ré sze ket,

bb) a jo go sult sá gi vizs gát be teg ség vagy más el fo gad ha tó in dok  miatt nem tud ta be fe jez ni, meg je löl ve azo kat
a té ma kö rö ket, il le tõ leg vizs ga ré sze ket, ame lyek bõl pót vizs gát kell ten nie;
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c) a vizs ga bi zott sá gi ér te kez le ten el hang zot tak rö vid, in do kolt eset ben rész le tes le írá sát, a ha tá ro za to kat, vita ese tén a 
sza va zás ered mé nyét, az eset le ges kü lön vé le mé nyek fel tün te té sé vel;

d) az óvást, a vizs ga bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét, az óvás sal kap cso la tos vizs ga bi zott sá gi
meg ál la pí tá so kat;

e) az el nök nek a jo go sult sá gi vizs ga ta pasz ta la ta i val kap cso la tos ér té ke lé sét.

9. A vizs ga bi zott sá gi ér te kez let rõl ké szí tett jegy zõ köny vet a vizs ga bi zott ság el nö ke, tag jai ír ják alá a vizs ga utol só
nap ját kö ve tõ nyolc na pon be lül.

10. A szó be li vizs ga rész be fe je zé sét kö ve tõ ér te kez le ten ké szült jegy zõ könyv höz kell csa tol ni a töb bi ér te kez let jegy -
zõ köny vét, az ér té ke lõ la pot és a jo go sult sá gi vizs gá val kap cso la tos egyéb ok ira to kat.

11. A vizs ga bi zott ság tag jai fe le lõ sek a jo go sult sá gi vizs ga sza bá lyos és za var ta lan le foly ta tá sá ért.

12. A jo go sult sá gi vizs ga szer ve zõ jé nek kép vi se lõ je a sza bály ta lan ság ról jegy zõ köny vet kö te les fel ven ni. En nek tar -
tal maz nia kell min den olyan ada tot és ese ményt, amely le he tõ vé te szi a sza bály ta lan ság el kö ve té sé nek meg vizs gá lá sát,
az érin tett vizs gá zó és fel ügye lõ sze mély nyi lat ko za tát az ese ménnyel kap cso lat ban, to váb bá azt, hogy a vizs gá zót tá jé -
koz tat ták a sza bály ta lan ság el bí rá lá sá val kap cso la tos el já rás ról, és a be bi zo nyí tott sza bály ta lan ság kö vet kez mé nyé rõl.

13. A sza bály ta lan ság ról fel vett jegy zõ köny vet a jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ kép vi se lõ je el jut tat ja a vizs ga bi zott -
ság el nö ké hez. A sza bály ta lan ság ról és kö vet kez mé nye i rõl a vizs ga bi zott ság dönt.

14. Ha a vizs gá zó a jo go sult sá gi vizs gát meg kezd te, de azt be teg ség vagy más el fo gad ha tó ok  miatt be fe jez ni nem
tud ta, azok ból a vizs ga ré szek bõl, il le tõ leg té ma kö rök bõl, ame lyek bõl még nem vizs gá zott, pót ló vizs gát te het.

15. Ha a vizs gá zó a jo go sult sá gi vizs gán vagy a pót ló vizs gán el fo gad ha tó ok nél kül nem je len t meg, vagy azt ala pos
in dok nél kül meg sza kí tot ta, to váb bá bár mely vizs ga ré szen, bár mely té ma kör bõl nem meg fe lelt tel je sít ményt nyúj tott,
va la mint akit a vizs ga bi zott ság sza bály ta lan ság  miatt a vizs ga foly ta tá sá tól el til tott, ja ví tó vizs gát te het.

16. Pót ló vizs ga a vizs ga szer ve zõ in téz mény ál tal szer ve zett so ron kö vet ke zõ, leg kö ze leb bi jo go sult sá gi vizs gán
 tehetõ.

17. Ja ví tó vizs ga a si ker te len jo go sult sá gi vizs gát kö ve tõ egy éven be lül te he tõ. A ja ví tó vizs ga egy szer is mé tel he tõ.
A má sod szo ri ja ví tó vizs ga si ker te len sé ge ese tén tel jes vizs gát kell ten ni, leg ha ma rabb a si ker te len ja ví tó vizs gát kö ve tõ
egy év el tel te után.

II. A jogosultsági vizsga részei

1. Az írás be li vizs ga idõ tar ta ma: 180 perc, amely be az elõ ké szü le tek és a té te lek ki hir de té se nem szá mít bele.

2. A szó be li vizs gán té ma kö rön ként és fe le le ten ként leg alább 20 per cet a fel ké szü lés re és leg alább 5 per cet a fe le let re
kell a vizs gá zó ré szé re biz to sí ta ni.

A vizs gá zó va la mennyi té ma kör bõl 1-1 té telt húz.

3. A vizs ga szer ve zõ ál tal össze ál lí tott szó be li té tel sort a mi nisz ter hagy ja jóvá, s a vizs ga szer ve zõ a szó be li vizs ga
elõtt 20 nap pal a vizs gá zók ren del ke zé sé re bo csát ja.

4. Az írás be li té te le ket a ti tok tar tás ra vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sá val kell ke zel ni. Ha a sza bá lyo kat meg sze gik,
ak kor új vizs ga idõ pon tot kell ki je löl ni, amely re új té te le ket kell ki ad ni.

5. A jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel mé nye it az tel je sí tet te, aki mind az írás be li, mind a szó be li vizs ga ré szen ered mé nye -
sen meg fe lelt.

6. A jo go sult sá gi vizs ga mi nõ sí té sét „nem fe lel t meg”, „meg fe lelt”, il let ve „ki vá ló an meg fe lelt” szö ve gû be jegy zés -
sel kell rög zí te ni mind a Törzs la pon, mind a Bi zo nyít vány ban.

7. A jo go sult sá gi vizs ga le té te lét a szak te rü le ten kén ti bon tás nak meg fele lõen ki ál lí tott Bi zo nyít vány ta nú sít ja.
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III. A jogosultsági vizsga iratai

1. A vizs gá zók ról a jo go sult sá gi vizs ga meg kez dé se elõtt 2 pél dány ban, a jo go sult sá gi vizs ga el já rá si rend jé nek
1. füg ge lé ke sze rin ti Törzs la pot kell ki ál lí ta ni.

2. A Törzs lap meg fe le lõ he lyén kell a vizs gá zó vizs gán nyúj tott ered mé nye it, va la mint a vizs ga bi zott ság ha tá ro za tát
rög zí te ni. A vizs ga ira ta i ra a vizs ga bi zott ság dön té se it zá ra dék for má já ban kell rá ve zet ni. A zá ra dé kot a jo go sult sá gi
vizs ga el já rá si rend jé nek 3. füg ge lé ke tar tal maz za.

3. A Törzs la pot a vizs gá zók szá má nak meg fe le lõ mennyi ség ben, a vizs ga meg kez dé se elõtt össze kell fûz ni, és fo lya -
ma tos sor szám mal kell el lát ni. Az össze fû zött Törzs la po kat mint fü ze te ket, 1-tõl kez dõ dõ, fo lya ma tos sor szá mo zás sal,
kü lön erre a cél ra fel fek te tett ki mu ta tás ban kell rög zí te ni.

4. A vizs gá zó tel je sít mé nyét a jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ in téz mény ál tal biz to sí tott ér té ke lõ lap ra kell rá ve zet ni.
Az ér té ke lõ la pot a vizs ga bi zott ság el nö ke, tag jai ír ják alá. Az ér té ke lõ la pot a jo go sult sá gi vizs ga jegy zõ köny vé hez kell
csa tol ni.

5. Ha a vizs gá zó a jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen ered mé nyes vizs gát tett, ak kor a jo go sult sá gi
vizs ga el já rá si rend jé nek 2. füg ge lé ke sze rin ti Bi zo nyít ványt kap.

a) A Bi zo nyít ványt a Törzs lap alap ján a vizs ga bi zott ság ál lít ja ki. A vizs ga szer ve zõ bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val
 ellátott Bi zo nyít ványt a vizs ga bi zott ság el nö ke és a szak mai el nö ke írja alá.

b) Az el ve szett vagy meg sem mi sült Bi zo nyít vány ról – ké re lem re – a Törzs lap alap ján a jo go sult sá gi vizs gát szer -
vezõ, il let ve jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság Bi zo nyít vány-má sod la tot ál lít ki.

c) A Törzs lap egy pél dá nyát a jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ irat tá rá ban, a Törzs lap és a Bi zo nyít vány egy-egy má so -
la ti pél dá nyát a te rü le ti ka ma ra irat tá rá ban kell el he lyez ni.

6. Irat ke ze lés.
a) A Törzs lap nem se lej tez he tõ.
b) A jo go sult sá gi vizs ga ira ta i nak õr zé si ide je:
– jegy zõ köny vek és ér té ke lõ lap 10 év;
– írás be li fel adat lap 1 év.

1. füg ge lék a jo go sult sá gi vizs ga el já rá si rend jé hez

......................................................................................
(a jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ bé lyeg zõ je)

TÖRZSLAP

A Törzs la pon 1-tõl ............ szá mig be írt hall ga tók a jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ or szá gos ka ma ra mel lett mû kö dõ
vizs ga bi zott ság elõtt tet tek jo go sult sá gi vizs gát.

……………………, ……………… év …………………… hó ………… nap.

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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Ez a Törzs lap a jo go sult sá gi vizs gán részt vett …………………………………………… vizs gá zó ada ta it tar tal maz za.

Össze ol vas ták: ...................................................................................................................................................................

(Az alá írá so kat ol vas ha tó, nyom ta tott be tûk kel, a meg fe le lõ vo na lak alatt is mé tel ni kell.)

Törzs lap szám: ………… / ………… / …………

A vizs gá zó neve: ...............................................................................................................................................................

A Törzs lap szá ma: .............................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................

Any ja le ány ko ri neve: .......................................................................................................................................................

A vizs gá zó vizs ga ré sze ken el ért ered mé nyei: ...................................................................................................................

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek:

– írás be li vizs ga rész:

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

– szó be li vizs ga rész:

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

Kü lö nös kö ve tel mé nyek:

– írás be li vizs ga rész: 

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

– szó be li vizs ga rész:

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

A vizs gá zó jo go sult sá gi vizs gán el ért ered mé nye: ...........................................................................................................

A vizs ga bi zott ság dön té se(i): ............................................................................................................................................

2. füg ge lék a jo go sult sá gi vizs ga el já rá si rend jé hez

So ro zat jel/sor szám: …………/…………

BIZONYÍTVÁNY

…………………………………………………………………………………………………………………… ré szé re,
aki ……………………… év ……………………………………………… hó …………………… nap ján szü le tett
(any ja neve: …………………………………………………).

Az épí té si mû sza ki el len õri …………………………………………………………… szak te rü le ti jo go sult sá gi vizs gát
a ………………………………………… (jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ) mel lett mû kö dõ vizs ga bi zott ság elõtt tett:
…………………………………… ered ménnyel.

Ez a bi zo nyít vány a 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben épí té si mû sza ki el len õri
 névjegyzékbe való fel vé tel re jo go sít.

…………………………, ………… év ……………………… hó ………… nap.

……………………………………… ………………………………………
a vizs ga bi zott ság el nö ke a vizs ga bi zott ság szak mai el nö ke

P. H.
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BIZONYÍTVÁNY

…………………………………………………………………………………………………………………… ré szé re,
aki ………………………… év …………………………………………… hó …………………… nap ján szü le tett
(any ja neve: …………………………………………………).

Az fe le lõs mû sza ki ve ze tõi …………………………………………………………… szak te rü le ti jo go sult sá gi vizs gát
a …………………………………………… (jo go sult sá gi vizs gát szer ve zõ) mel lett mû kö dõ vizs ga bi zott ság elõtt tett:
…………………………………… ered ménnyel.

Ez a bi zo nyít vány a 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi
 névjegyzékbe való fel vé tel re jo go sít.

…………………………, ………… év ……………………… hó ………… nap.

……………………………………… ………………………………………
a vizs ga bi zott ság el nö ke a vizs ga bi zott ság szak mai el nö ke

P. H.

3. füg ge lék a jo go sult sá gi vizs ga el já rá si rend jé hez

ZÁRADÉKOK

1. ,,A jo go sult sá gi vizs gát …………… év ………………………………… hó nap ……… nap ján meg kezd te.”

2. ,,A jo go sult sá gi vizs gán el kö ve tett sza bály ta lan ság  miatt a vizs ga bi zott ság ……………………………… vizs ga -
rész tõl el til tot ta. Ja ví tó vizs gát te het.”

3. ,,A jo go sult sá gi vizs gát el fo gad ha tó ok ból meg sza kí tot ta. Pót ló vizs gát te het.”

4. ,,A jo go sult sá gi vizs gát el fo gad ha tó ok nél kül meg sza kí tot ta. Ja ví tó vizs gát te het.”

5. ,,A …………………………………… vizs ga ré szen …………………………………… té ma kör bõl nem fe lel t
meg mi nõ sí tést ka pott. Ja ví tó vizs gát te het.”

6. ,,A jo go sult sá gi vizs gán a vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt, és ……………………………… mû sza ki el len õri
jo go sult sá gi vizs gát iga zo ló bi zo nyít ványt ka pott.”

11592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/148. szám



A Kormány
245/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az építésügyi bírság megállapításának
részletes szabályairól

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

1.  §

E ren de let ren del ke zé se it – a sa já tos épít mény faj ták ra
vo nat ko zó kü lön sza bá lyo zás hi á nyá ban – az épít mé nyek -
kel kap cso la tos épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá ra és meg -
fi ze té sé re kell al kal maz ni.

Az építésügyi bírság kiszabásának esetei

2.  §

Az épí tés ügyi ha tó ság épí tés ren dé sze ti el já rás ke re té -
ben az Étv. 45.  §-a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza -
bály ta lan épí té si te vé keny ség ese té ben épí tés ügyi bír ság -
gal (a to váb bi ak ban: bír ság) sújt ja az épít te tõt.

A bírság mértéke és számítása

3.  §

(1) Az épí tés ügyi bír ság alap ját kép zõ sza bály ta lan épí -
té si te vé keny ség gel lét re ho zott vagy meg sem mi sült épít -
mény, épít mény rész szá mí tott ér té két

a) tér fo ga tá ból, fe lü le té bõl, hosszá ból vagy da rab szá -
má ból,

b) az 1. mel lék let 1–9. pont ja i ban fel so rolt épít mé nyek
alap te rü le té bõl,

a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott csök ken tõ té nye zõk al kal -
ma zá sá val, a 3. mel lék let ben le írt szá mí tá si mód szer sze -
rint kell ki szá mí ta ni.

(2) A bír ság össze ge az (1) be kez dés sze rint szá mí tott
ér ték nek

a) en ge dély nél kü li épí tés ese tén 50%-a,

b) en ge dély tõl el té rõ épí tés ese tén 40%-a,

c) en ge dély nél kül vég zett bon tás ese tén 30%-a,

d) en ge dély hez nem kö tött, de sza bály ta nul vég zett
épí tés ese tén 20%-a,

e) be je len tés nél kül vég zett épí tés és bon tás ese tén
20%-a,

f) he lyi vé de lem alatt álló épü le ten vég zett épí tés és
bon tás ese tén 70%-a, ha a sza bály ta lan ság a vé dett ség
 elrendelésének alap já ul szol gá ló épít mény(rész)t érin ti,

g) vi lág örök ség te rü le tén és mû em lé ki vé de lem alatt
álló in gat la non meg lé võ, nem vé dett épü le ten tör té nõ épí -
tés és bon tás ese tén 80%-a.

(3) A ki szab ha tó bír ság össze ge a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ér ték 30%-a a meg ha tá ro zott idõ re  szóló, vissza -
vonásig ér vé nyes fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sa kor.

(4) Ha a meg ha tá ro zott idõ le jár ta, il le tõ leg az en ge dély
vissza vo ná sa elõtt meg vál to zott tény ál lás alap ján az épí -
tés ügyi ha tó ság – épít te tõ ké rel mé re – utóbb vég le ges
fenn ma ra dá si en ge délyt ad, a fenn ma ra dó 70% bír sá got is
ki kell szab ni.

(5) Ha az épít mény, épít mény rész ki vi te le zé sét az épí té -
si en ge délyt, il le tõ leg a bon tá si en ge délyt meg adó ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét köve tõen, de an nak jog erõ re emel ke dé se 
elõtt kezd ték meg, és a sza bály ta la nul el ké szült vagy meg -
sem mi sült épít mény rész re az épí tés ügyi ha tó ság vál to zat -
lan mû sza ki tar ta lom mal a fenn ma ra dá si és to vább épí té si
en ge délyt meg ad ta, il le tõ leg a bon tást tu do má sul vet te, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bír ság mér té két 50%-kal
mér sé kel ni kell.

(6) A ki szab ha tó bír ság össze ge nem le het ke ve sebb,
mint 10 000 fo rint az zal, hogy a bír ság össze gét – a ke re kí -
tés sza bá lyai sze rint – száz fo rint ra való ke re kí tés sel kell
meg ál la pí ta ni.

(7) A kü lön jog sza bály sze rint az épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zés kö ré be vont épí té si te vé keny ség gel össze -
füg gõ több sza bály ta lan ság (bon tás sal járó át ala kí tás,
 bõvítés, fel újí tás) ese tén a ma ga sabb bír ság gal járó jog -
sértõ cse lek mény után kell a bír sá got ki szab ni.

(8) Az en ge dély nél kül vég zett épít mény bon tá sa és ezt
köve tõen új épít mény en ge dély nél kü li lé te sí té se ese tén a
bír sá got bon tás ra és lé te sí tés re kü lön ki kell szab ni.

A bírság kiszabásának eljárási szabályai

4.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság a fenn ma ra dá si en ge délyt
meg adó, il le tõ leg a le bon tást tu do má sul vevõ ha tá ro za tá -
ban ál la pít ja meg a bír sá got.

(2) Az épí tés ügyi ha tó ság bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro -
za ta – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
72.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar -
tal maz za

a) a ren del ke zõ rész ben
aa) az épí tés he lye sze rin ti in gat lan cí mét (te le pü lés

neve, utca, ház szám, hely raj zi szám),
ab) a bír ság ki sza bá sá nak alap ját ké pe zõ fennmara dási, 

il let ve a bon tást tu do má sul vevõ ren del ke zést,
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ac) a ki sza bott bír ság pon tos össze gét szám és szö ve ges 
meg ha tá ro zás sal,

ad) a meg fi ze tés pon tos ha tár ide jét a be fi ze té si ha tár -
idõ szá mí tá sa kez de té nek meg je lö lé sé vel,

ae) a bír ság meg fi ze té sé nek mód ját, a bír sá got ke ze lõ
cél elõ irány zat pon tos meg ne ve zé sé vel és számlaszá -
mával,

af) a meg fi ze tés meg tör tén té nek iga zo lá sá ra vo nat ko zó 
fi gyel mez te tést,

ag) a fel leb be zés te kin te té ben a bír ság ra vo nat ko zó
 eltérõ ügy fél kör re vo nat ko zó meg ál la pí tást,

ah) a bír ság meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén al kal -
ma zan dó szank ci ók ra való fi gyel mez te tést (az APEH
 általi, köz tar to zá sok mód já ra tör té nõ be haj tás, ké se del mi
 kamat fel szá mí tá sa),

ai) a be fi ze té si ha tár idõ mó do sí tá sá nak le he tõ sé gé re
vo nat ko zó tá jé koz ta tást,

aj) a sza bály ta lan ság meg szün te té se ese tén el en ged he -
tõ bír ság ról  szóló tá jé koz ta tást;

b) az in do ko lás ban
ba) a sza bály ta lan épí té si te vé keny ség elõz mé nyé nek,

az épít mény ren del te té sé nek, mû sza ki tar tal má nak és
 készültségi fo ká nak pon tos le írá sát,

bb) a bír ság össze gé nek té te les ki szá mí tá sát az
1–3. mel lék le tek ben fog lal tak sze rint, fel tün tet ve a sza -
bály ta lan épít mény mé re té nek szá mí tá sát, a rendelteté -
sének meg fe le lõ egy ség árat, a ké szült sé gi fo kot és a bír ság 
szá za lé kát.

5.  §

(1) A bír ság meg fi ze té sé nek ha tár ide je leg fel jebb 60 nap.

(2) A ha tár idõ kez dõ nap ja a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat
jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap ja.

(3) A bír ság meg fi ze té sé re az el já ró épí tés ügyi ha tó ság
a be fi ze té si ha tár idõ le jár ta elõtt, ké re lem re vég zés sel, leg -
fel jebb egy al ka lom mal 60 nap ha tár idõ-hosszab bí tást
 engedélyezhet.

(4) A be fi ze té si ha tár idõ le jár ta után be nyúj tott kére -
lemre ha tár idõ-hosszab bí tás nem en ge dé lyez he tõ.

6.  §

(1) A sa já tos épít mény faj ták ra ki sza bott bír ság ki vé te lé -
vel, a bír sá got az azt meg ál la pí tó jog erõs és vég re hajt ha tó
ha tá ro zat ban elõ írt ha tár idõn be lül az épí tés ügyi cél elõ -
irány zat a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra
kell be fi zet ni az épí tés ügyi ha tó ság ál tal ren del ke zés re
 bocsátott csek ken vagy bank i át uta lás sal.

(2) A sa já tos épít mény faj ták ra ki sza bott bír sá got az
épít mény faj ta sze rint ille té kes mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott elõ irány zat szám lá já ra kell be fi zet ni.

(3) A be fi ze té si csek ken vagy bank i át uta lás so rán fel
kell tün tet ni

a) a ha tá ro zat szá mát,
b) a bír ság meg ne ve zé sét,
c) a kö te le zett ne vét (meg ne ve zé sét).

(4) A be fi ze tés meg tör tén tét a be fi ze tést kö ve tõ 3 mun -
ka na pon be lül az épít te tõ kö te les a bír sá got meg ál la pí tó
 elsõfokú épí tés ügyi ha tó ság ré szé re iga zol ni.

A bírság nyilvántartása

7.  §

(1) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló jog erõs és vég re hajt ha tó
ha tá ro zat, va la mint a be fi ze té si ha tár idõ-hosszab bí tás ról
 szóló jog erõs zá ra dék kal el lá tott vég zés ada ta it a 4. mel -
lék let sze rin ti adat lap ra az épí tés ügyi ha tó ság fel ve ze ti.

(2) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló jog erõs és vég re hajt ha tó
ha tá ro zat, va la mint a be fi ze té si ha tár idõ hosszab bí tá sá ról
 szóló vég zés jog erõs zá ra dék kal el lá tott 1-1 pél dá nyát az
épí tés ügyi ha tó ság 8 na pon be lül kö te les meg kül de ni

a) a kö te le zett nek a fi ze té si ha tár idõ pon tos meg je lö lé -
sé vel,

b) ha nem azo nos a kö te le zet tel, az érin tett in gat lan
 tulajdonosának,

c) az épí tés ügyi cél elõ irány zat fel ügye le tét el lá tó
szerv nek (a továb biak ban: fel ügye le ti szerv) e ren de let
4. mel lék le te sze rin ti adat lap pal együtt.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság a jog erõs és vég re hajt ha tó
 határozatban elõ írt be fi ze té si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott
8 mun ka na pon be lül kö te les – a ki sza bott bír ság épí tés ügyi 
cél elõ irány zat szá má ra tör té nõ be haj tás ér de ké ben – a vég -
re haj tást vég zés ben el ren del ni az ille té kes ál la mi adó ha tó -
ság (a továb biak ban: APEH) felé, és er rõl a vég zés 1 pél -
dá nyá nak meg kül dé sé vel a fel ügye le ti szer vet tájékoz -
tatni.

(4) Ha a kö te le zett a 6.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ha tár idõn túl a bír ság be fi ze té sét hi telt ér dem lõ en iga zol ja
(pos tai csekk, bank i át uta lá si bi zony lat be mu ta tá sa), az
épí tés ügyi ha tó ság 3 na pon be lül vég zés sel in téz ke dik az
APEH felé a vég re haj tás megszün te té sé rõl.

(5) A hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek kel kap -
cso lat ban ki sza bott bír ság ese té ben az (1) és a (3)–(4) be -
kez dé sek ben fog lal ta kat a kü lön jog sza bály sze rint kell
vég re haj ta ni.

8.  §

A fel ügye le ti szerv a 7.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti adat szol gál ta tás ra 2008. ja nu ár 1-jétõl elekt ro ni -
kus for má ban is le he tõ sé get biz to sít.
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Záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát vesz ti a 43/1997. (XII. 29.) KTM ren de let és az azt mó do sí tó
107/1999. (XII. 28.) FVM ren de let, va la mint a 12/2003. (III. 24.) BM ren de let 17.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei.

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

1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Építmény számított értéke

A sza bály ta lan épít mény ren del te té se Mér ték egy ség Egy ség ár

1. 1.1. Leg fel jebb két ön ál ló ren del te té si egy sé get tar tal ma zó
 családi-, üdü lõ-, hét vé gi ház

E Ft/m2 140

1.2. Több la ká sos, tár sas há zi, te lep sze rû kö zös sé gi la kó épü let,
szál lás hely szol gál ta tó épü let, épü let rész (szo ci á lis-, nyug dí jas-,
sze re tetott hon, di ák-, mun kás-, haj lék ta lan szál ló kol lé gi um,
 árvaház, szál lo da, ho tel, mo tel, pan zió, fo ga dó stb.)

E Ft/m2 160

1.3. Egyéb pi he nõ-nya ra ló épü let, épü let rész (if jú sá gi szál ló,
 turistaház, me ne dék ház, kem ping stb.)

E Ft/m2 120

2. 2.1. Kis- és nagy ke res ke del mi épít mény, épít mény rész (bevá -
sárló köz pont, üz let köz pont, áru ház, vá sár csar nok, fe dett piac stb.)
Ven dég lá tó-szó ra koz ta tó épít mény, épít mény rész (já ték te rem,
ka szi nó, mu la tó, bár, disz kó, va ri e té, szex-shop stb.)

E Ft/m2 190

2.2. Egyéb kis ke res ke del mi épít mény, épít mény rész (ön ál ló
 üzlet, bu tik, sport fo ga dás, szer ve zõ iro da, köl csön zõ stb.)
Egyéb szol gál ta tá si egy ség (fo gyasz tá si-cikk ja ví tás, szol gál ta tó
fel ve võ he lyek, ru ha tisz tí tó, sze mé lyi szol gál ta tó, fod rász, koz me -
ti ka, szo lá ri um stb.)
Egyéb ven dég lá tó épít mény, épít mény rész (ét te rem, étel bár,
büfé, kis ven dég lõ, ká vé zó, bo ro zó, sö rö zõ, cuk rász da stb.)

E Ft/m2 140

3. 3.1. Kö zös sé gi szó ra koz ta tó épít mény, épít mény rész (szín ház,
ope ra ház, film szín ház, kon cert- és hang ver seny te rem, cir kusz,
stú dió ház, tánc ház stb.)
Sport épít mény, épít mény rész (sta di on, sport csar nok, fe dett sport -
pá lya, -uszo da, sport te lep, fe dett lo var da, strand für dõ stb.)

E Ft/m2 190

3.2. Mû ve lõ dé si épít mény, épít mény rész (mû ve lõ dé si ház, fa lu -
ház, könyv tár, mú ze um, mû vé sze ti ga lé ria, ki ál lí tó te rem, le vél tár
stb.)
Al só- és kö zép fo kú ne ve lé si és ok ta tá si épü let (böl csõ de, óvo da,
cse cse mõ ott hon, ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la, szak kö zép is ko la,
szak mun kás kép zõ, ne ve lõ ott hon stb.)
Fel sõ ok ta tá si épü let (egye tem, fõ is ko la, to vább kép zõ köz pont,
spe ci á lis nyelv is ko lák stb.)

E Ft/m2 130

3.3. Egyéb sza bad idõ és sport épít mény, épít mény rész (tor na te -
rem, edzõ te rem, csó nak ház, sport pá lyá kat ki szol gá ló épít mény,
öl tö zõ, zu ha nyo zó, iro da stb.)

E Ft/m2 120
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4. Egész ség ügyi és szo ci á lis épít mény, épít mény rész (kli ni ka, kór -
ház, sza na tó ri um, gyógy für dõ, szü lõ ott hon, re ha bi li tá ci ós köz -
pont, ren de lõ in té zet, or vo si ren de lõ, men tõ ál lo más, ál lat kór ház,
egész ség ügyi la bo ra tó ri um, nem fek võ be teg-el lá tó gyógy ke ze lõ
egy ség stb.)

E Ft/m2 190

5. 5.1. Egy há zi épü let, épü let rész (temp lom, ká pol na, pa ró kia,
 plébánia, rend ház, ko los tor, ra va ta lo zó)
Igaz ga tá si épü let, épü let rész (ön kor mány za ti és kor mány hi va tal,
iro da, bí ró ság, par la ment, egyéb köz igaz ga tá si épü let, rendõr -
kapitányság, bün te tés-vég re haj tó, ja ví tó in té zet, lak ta nya, tûz ol tó -
ság, lõ tér, ki kép zõ köz pont, ha tár át ke lõ stb.)

E Ft/m2 130

5.2. Egyéb köz hasz ná la tú épü let, épü let rész (bank, pos ta hi va tal,
kon fe ren cia köz pont, iro da ház stb.)

E Ft/m2 190

6. 6.1. Ipar i épít mény, épít mény rész (gyár, mû hely csar nok, sze re lõ -
üzem, üze mi kony ha, nyom da, tech no ló gi ai rend sze re ket be fog -
la ló üze mi épít mény, csar nok stb.)

E Ft/m2 190

6.2. Egyéb ipar i épít mény, épít mény rész (jár mû ja ví tó, ka zán ház,
hõ köz pont, mér leg ház, mo so da, vá gó híd, sör fõz de, rak tár stb.)

E Ft/m2 100

7. 7.1. Nagy for gal mú köz le ke dé si épít mény, épít mény rész (pá lya -
ud var, ter mi ná lok, ál lo más épü let, re pü lõ tér, met ró ál lo más, vá ró -
te rem stb.)

E Ft/m2 190

7.2. Egyéb köz le ke dés sel kap cso la tos épít mény, épít mény rész
(par ko ló ház, busz ga rázs, re míz, gép jár mû mo só, töl tõ ál lo más stb.)

E Ft/m2 130

8. Me zõ gaz da sá gi épít mény, épít mény rész (is tál ló, ól, ál lat men hely
stb.), ter mény tá ro ló, szá rí tó, mag tár, ma lom, hû tõ ház, pa lac ko zó,
gyü mölcs fel dol go zó, ker té sze ti me leg ház, üveg ház, fó lia sá tor
stb.)

E Ft/m2 100

9. Egyéb, a fen ti ek be nem so rolt épít mény, épít mény rész (gép ko csi -
tá ro ló, fe dett gép jár mû be ál ló, ke rék pár tá ro ló, fel vo nu lá si épü let,
ál lat ház, nö vény ház, nyil vá nos WC-mos dó, pol gá ri lõ tér, kiállí -
tási te rü le ten pa vi lon és el sõ se gély nyúj tó épü let, krip ta, krema -
tórium, egyéb ház tar tá si tá ro ló stb.)

E Ft/m2 100

10. 10.1. Te rep szint alat ti épít mény, épít mény rész (te rep szint alat ti
ga rázs, mély ga rázs, alul já ró, óvó hely, bor pin ce stb.)

E Ft/m3 20

10.2. Tér fo gat ban mér he tõ egyéb épít mé nyek (ker ti úszó- és für -
dõ me den ce, siló, öm lesz tett anyag- és fo lya dék tá ro ló, trágyatá -
roló, kom posz tá ló, egyéb tar tály, zárt szenny víz tá ro ló stb.)

E Ft/m3 20

11. 11.1. Fe lü let ben mér he tõ épít mé nyek, épít mény ré szek (sport pá -
lya, le lá tó, idény jel le gû sport pá lya le fe dés, sza bad té ri szín pad,
ven dég lá tó-te rasz, ját szó tér, park stb.)

E Ft/m2 50

11.2. Be épí tet len te tõ tér, ke rí tés, tám fal, te rasz, er kély, lép csõ,
épít mény tar tó szer ke ze te* (fö dém, fel me nõ szer ke ze ti fal, te tõ -
szer ke zet), moz gó lép csõ, moz gó jár da, ker ti sza bad lép csõ, lej tõ,
tér bur ko lat, át eresz, be já ró, át já ró híd, tel ken be lü li út stb.

E Ft/m2 40

11.3. Nyí lás zá ró, elõ te tõ, vé dõ te tõ, er nyõ szer ke zet, lá ba kon álló
ker ti tetõ, rek lám táb la, cím- és cég táb la, rek lám cé lú épít mény,
 fedett ven dég lá tó elõ kert, ki ra kat szek rény, ker ti lu gas, állatki -
futó, áll vány zat stb.

E Ft/m2 20

12. Hossz ban mér he tõ épít mény, épít mény rész (sze relt és fa la zott
 kémény, épít mé nyen vagy kü lön ál ló an el he lye zett to rony, an ten -
na, an ten na-, zász ló tar tó osz lop, épít mény tar tó szer ke ze te*
( oszlop, át hi da ló, ko szo rú), köz mû alag út, köz mû csa tor na és
 mûtárgyai stb.

E Ft/fm 90
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13. 13.1. Da rab ban meg ha tá roz ha tó épít mény (szo bor, em lék mû,
 sírbolt, ur na sír bolt, fel vo nó, lift gép ház stb.)

E Ft/db 380

13.2. Klí ma kül té ri egy sé ge, hom lok za ti égés ter mék-ki ve ze tés,
vil lám há rí tó be ren de zés, nap kol lek tor, ri asz tó be ren de zés, hír köz -
lé si épít mény hez csat la ko zó mû tárgy, an ten na tar tó szer ke zet,
 geodéziai épít mény, áru- és pénz jegy au to ma ta, par ko ló auto -
mata, ma gas les stb.

E Ft/db 280

13.3. Urna fül ke, ház tar tá si hul la dék tá ro ló, ker ti épít mény, ker ti
tûz ra kó hely, ke men ce, füs tö lõ, jég ve rem, zöld ség ve rem,
 vadetetõ, lo bo gó tar tó osz lop

E Ft/db 100

14. Te rep át ala kí tás E Ft/m3 13

15. 15.1. A hon vé del mi és ka to nai épít mé nyek be épí tett be ren de zé sei 
(tûz jel zõ, õr zés-vé del mi, üze mi tech no ló gi ai stb.)

E Ft/db 500

15.2. A hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek hez kap cso ló dó
nyom vo nal jel le gû épít mé nyek:
Út, re pü lõ té ri fel szál ló pá lya és gu ru ló út, tér bur ko lat,
vas úti épít mé nyek
Köz mû, hír adás tech ni kai ve ze ték

E Ft/m2

E Ft/m
E Ft/m

15
40
10

15.3. A nyom vo nal jel le gû épít mé nyek ré sze ként meg va ló su ló
mû tár gyak
hossz ban mér he tõ mû tárgy (át eresz, alag út stb.)
egye di mû tárgy (hom lok- és ol dal ra ko dó, vas úti és köz úti üzem -
anyag le fej tõ stb.)
híd
és egyéb tar to zé kok

E Ft/m

E Ft/db
E Ft/m2

E Ft/db

25

1000
200
10

15.4. A ka to nai ví zi-köz le ke dé si épít mé nyek (sté gek, ki kö tõk stb.) E Ft/db 1000

15.5. Üzem anyag töl tõ ál lo más E Ft/db 5000

15.6. Te le pí tett kon té ne rek (hír adás tech ni kai, üzem anyag töl tõ,
spe ci á lis ka to nai célú, szo ci á lis, gé pé sze ti stb.)

E Ft/db 750

15.7. Ka to nai lõ tér (a lõ té ri épü le tek nél kül) E Ft/m2 5

15.8. Ka to nai ki kép zés tech ni kai esz kö zök:
gya kor ló- és aka dály pá lyák ele mei
Tre na zsõr, szi mu lá tor

E Ft/db
E Ft/db

350
750

16. 16.1. Kör nye zet vé del mi épít mé nyek – szenny víz egye di szenny -
víz-el he lye zé si kis lé te sít mény, egye di szenny víz tisz tí tó kis be ren -
de zés, szenny víz ke ze lõ, egye di szenny víz-el he lye zé si
kis lé te sít mény, egye di szenny víz tisz tí tó kis be ren de zés, egye di
zárt szenny víz tá ro ló

E Ft/m3 20

16.2. Kör nye zet vé del mi épít mé nyek – hul la dék
hul la dék le ra kó, sze mét ége tõ mû, hul la dék ége tõ mû (ége tõ mû),
hul la dék együtt ége tõ mû (együtt ége tõ mû)

E Ft/m2 100

Meg jegy zés:

* Csak a meg lé võ épít mény át ala kí tá sa, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se ese tén al kal maz ha tó.
Ve gyes funk ci ó jú épít mény a fõ ren del te té sé nek meg fe le lõ ka te gó ri á ba tar to zik.
La kó épü let, amely hasz nos alap te rü le té nek leg alább 50%-a la kás ren del te té sû.
A nem la kó épü let be so rol ha tó ve gyes ren del te té sû épü let be so ro lá sát az el sõd le ges (fõ)ren del te tés (en nek hi á -
nyá ban a leg na gyobb alap te rü le tû ren del te tés) ha tá roz za meg. Ha kö zel azo nos alap te rü le tû (alap te rü le ti ará nyú)
ren del te té si egy sé gek van nak az épít mény ben, a leg na gyobb egy ség ár hoz tar to zó be so ro lást kell fi gye lem be
ven ni.
Ön ál ló ren del te té si egy ség hez tar to zó sza bály ta lan épí té si te vé keny ség ese tén az an nak ren del te té sé re vo nat ko zó 
épít mény ér ték kel kell szá mol ni.
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2. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Szorzószámok az építmény (építményrész) készültségi állapotától függõen

Meg kez dett mun ka nem (ké szült ség) Egy szin tes épít mény ese té ben

Ala po zá si föld mun ka és ala po zás 0,1

Fel me nõ te her hor dó szer ke ze ti fal, füg gõ le ges tar tó szer -
ke zet

0,2

Fö dém épí tés 0,4

Te tõ szer ke zet 0,6

Vá lasz fa lak 0,7

Va ko lás 0,9

Bur ko lás 1,0

I. Tér fo gat ban és alap te rü let ben mért épít mény ér ték ki szá mí tá sa kor

1. A táb lá zat ban meg je lölt szor zó kat at tól füg gõ en kell al kal maz ni, hogy tény le ge sen az épít mény, épít mény rész
 milyen ké szült sé gi fo kon van. Amennyi ben a meg ha tá ro zott mun ka nem épí té sét meg kezd ték, mind ad dig az an nak meg -
fe le lõ so rá ba tar to zó szor zó val kell szá mol ni, amíg a kö vet ke zõ meg je lölt mun ka nem épí té sét meg nem kez dik.

2. Az elõ írt ké szült sé gi szor zó a 3.1. és a 3.2. pon tok ki vé te lé vel nem mó do sít ha tó, ha va la mely elõ zõ szer ke zet mun -
ka fá zi sa nem ké szült (pl. fö dém nél kü li ipar i csar nok, nyi tott szín vá lasz fal, va ko lás és bur ko lás nél kül).

3. Több szin tes épít mény ese tén a ké szült sé gi fo kot szin ten ként kell meg ha tá roz ni. E te kin tet ben kü lön szint nek szá -
mít a pin ce szint és a be épí tett te tõ tér is.

3.1. A köz ben sõ szin tek nél az ala po zás ra vo nat ko zó ké szült sé gi fo kot ki kell von ni az adott szint tény le ge sen
meg állapított ké szült sé gi mé rõ szá má ból (pl. I. eme let fe let ti fö dém meg kez dé se kor an nak ké szült sé gi foka:
0,4–0,1=0,3 lesz).

3.2. Az épít mény leg fel sõ épít mény szint jé nek (OTÉK 1. mel lék let Fo ga lom meg ha tá ro zá sok 24. pont ja) ké szült -
sé gi fo kát az egy szin tes épít mény nek meg fele lõen kell ki szá mol ni az ala po zás ra vo nat ko zó mé rõ szám le vo -
ná sá val (pl. ma gas te tõ épí té sé nek meg kez dé se kor a leg fel sõ épít mény szint ké szült sé gi foka: 0,6–0,1=0,5
lesz).

4. Meg lé võ épít mény bõ ví té se ese tén is a fen ti ek sze rin ti szá mí tá si mó dot kell al kal maz ni.

5. Meg lé võ te tõ tér be épí té se, va la mint meg lé võ la pos te tõs épít mény utó la gos te tõ tér be épí tés sel tör té nõ bõ ví té se
 esetén a ki vi te le zés meg kez dé se kor 0,5-ös, a bur ko lás meg kez dé se kor 1,0-es ké szült ség gel kell szá mol ni.

6. A víz-, für dõ- és egyéb tá ro ló (öm lesz tett és fo lyé kony anyag, ta kar mány stb.) me den ce ala po zá sá nak meg kez dé se -
kor a ké szült sé gi fo kot 0,5-ös, a me den ce tér épí té sé nek, il let ve el he lye zé sé nek meg kez dé se kor 1,0-es szor zó val kell
meg ha tá roz ni.

7. Min dig 100%-os ké szült sé get kell figye lembe ven ni:

7.1. Az en ge dély nél kül vagy en ge dé lye zett ter vek tõl el té rõ en vég zett te rep át ala kí tás ese tén a tény le ge sen el vég -
zett át ala kí tás mennyi sé gét szá mol va.

7.2. Az en ge dély nél kül tény le ge sen el bon tott épít mény, épít mény rész brut tó lég köb mé te ré vel, il let ve alap te rü le -
té vel szá mol va.

II. Fe lü let ben mér he tõ épít mé nyek, épít mény ré szek ese tén

1. Az ala po zás sal járó épít mé nyek (ke rí tés, tám fal, te rasz stb.) ese té ben kü lön kell meg ha tá roz ni az ala po zás ra vo nat -
ko zó és a fe lü let re vo nat ko zó ké szült sé get:

1.1. az ala po zás meg kez dé se kor a ter ve zett tel jes lát ha tó fe lü let 20%-a,
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1.2. a lát ha tó fe lü let épí té sé nek meg kez dé se kor a tény le ge sen el ké szült fe lü let 100%-a (a ke rí tés lá ba za ta is fe lü -
let ben szá mí tan dó),

1.3. ke rí tés ese té ben, ha an nak szer ke ze te osz lo pos, az osz lo pok el he lye zé sé nek, il let ve épí té sé nek meg kez dé se -
kor a ké szült sé get a ter ve zett tel jes ke rí tés fe lü let 50%-ában kell figye lembe ven ni.

2. Az ala po zás sal nem járó épí té si mun kák nál (nyí lás zá ró, rek lám, elõ te tõ, vé dõ te tõ stb.) a tény le ge sen el he lye zett,
 illetve meg épí tett fe lü let 100%-a.

3. Az utó la gos – be épí tet len – ma gas te tõ épí tés ese tén a ké szült sé gi fok a te tõ szer ke zet épí té sé nek meg kez dé se kor
a ter ve zett te tõ fe lü let 50%-a, a tetõ héj al ásá nak meg kez dé se kor a te tõ fe lü let 100%-a.

III. A hossz ban mér he tõ és da rab szám alap ján szá mí tan dó épít mény ér té kek ese té ben a ké szült sé gi fo kot 100%-ban
kell figye lembe ven ni.

3. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az építésügyi bírság kiszámításának módja

1. Meg kell ál la pí ta ni a sza bály ta la nul meg épí tett, lét re ho zott épít mény, épít mény rész, meg moz ga tott föld mennyi ség
fenn ma ra dá si, il let ve fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dély sze rin ti brut tó (ha tá ro ló szer ke ze tek kel együtt mért) tér fo -
ga tát, fe lü le tét, ma gas sá gát, da rab szá mát, il le tõ leg alap te rü le tét a 3.  § (6) be kez dés elõ írásának meg fe le lõ ke re kí tés sel,
füg get lenül an nak tény le ges ké szült sé gi fo ká tól.

1.1. A tér fo gat ban mért, ala po zás sal ké szült épít mé nyek, épít mény ré szek brut tó tér fo ga tá nak szá mí tá sa kor az ala -
po zás és az ala po zás sal össze füg gõ föld mun ka mennyi sé gét fi gyel men kí vül kell hagy ni. A tér fo gat szá mí tás -
hoz szük sé ges ma gas sá gi mé ret az ala po zás fel sõ sík já tól ér ten dõ.

1.2. A tér fo gat ban mért, több szin tes épít mé nyek brut tó tér fo ga tát az egyes szint ek brut tó tér fo ga ta i nak össze ge
adja, ahol egy szint ma gas sá gi mé re tét az OTÉK 1. szá mú mel lék le te Fo ga lom meg ha tá ro zá sok 69. pont ja
alap ján kell figye lembe ven ni.

1.3. Az 1. mel lék let 1–9. pon tok ba so rolt épít mény ér ték meg ha tá ro zá sá nak alap ját az egyes szint ek alap te rü le té -
nek össze ge adja.

1.4. A sza bály ta la nul el bon tott épít mény, épít mény rész tér fo ga tát, fe lü le tét min dig a tény le ge sen meg sem mi sült
mé re tek bõl kell ki szá mol ni.

1.5. Az en ge dély nél kül vég zett te rep át ala kí tás ese té ben a tény le ge sen meg moz ga tott föld mennyi sé gé vel kell
szá mol ni.

1.6. Az en ge dé lye zett terv tõl el té rõ te rep át ala kí tás ese té ben a szá mí tás alap já ul szol gá ló mennyi sé get a kö vet ke zõ 
mó don kell ki szá mol ni:
1.6.1. ha az en ge dé lye zett nél ki sebb vagy na gyobb mennyi sé gû te rep át ala kí tást vé gez tek, ak kor a bír ság szá -

mí tás alap ja az en ge dé lye zett és a tény le ge sen el vég zett mennyi ség kü lönb sé ge,
1.6.2. ha ugyan azt a mennyi sé get vé gez ték, de más ki ala kí tás sal mint az en ge dé lye zett, a szá mí tás alap ja az

el té rõ ré szek tér fo ga tá nak össze ge.

1.7. Ha a ki vi te le zés so rán a hely szín raj zi el he lye zés tõl – az en ge dé lye zett alap raj zi és ma gas sá gi mé re tek be tar tá -
sa mel lett – 10 cen ti mé tert meg ha la dó an úgy tér tek el, hogy az egyéb ként en ge dé lyez he tõ lett vol na, a bír ság -
szá mí tás alap ja az ere de ti leg en ge dé lye zett be fog la ló mé re ten kí vül esõ ve tü let alap ján szá mí tott épü let rész
tér fo ga ta, alap te rü le te, fe lü le te, il let ve ma gas sá ga.

1.8. Ha az épít mény kül sõ meg je le né se, tér fo ga ta nem vál to zott, de a sza bály ta lan épí té si te vé keny ség gel olyan
tar tó szer ke ze tet érin tõ vál to zást, ren del te té si egy sé gek szá má nak vál to zá sát ered mé nyez te, amely egyéb ként
csak épí té si en ge dély alap ján lett vol na meg va ló sít ha tó, a bír ság szá mí tás alap ja en nek a tar tó szer ke zet nek, il -
let ve ren del te té si egy sé ge ket el vá lasz tó épü let szer ke zet nek (fal vagy fö dém) a fe lü le te.

2. Meg kell ha tá roz ni a sza bály ta lan épí té si, bon tá si te vé keny ség gel érin tett épít mény, épít mény rész (fenn ma ra dá si,
bon tá si) en ge dély sze rin ti ren del te té sét.
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3. Az 1. mel lék let bõl ki kell vá lasz ta ni a 2. pont ban meg ál la pí tott épít mény nek meg fe le lõ egy ség árat és ez zel be kell
szo roz ni az 1. pont sze rint ki szá mí tott mé re tet.

4. A ka pott ér té ket be kell szo roz ni a 2. mel lék let sze rin ti ké szült sé gi fok mér té ké vel.

5. Az így ki szá mí tott épít mény, épít mény rész ér té ké nek a ren de let 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti szá za lé ka adja az épí tés -
ügyi bír ság össze gét a 3.  § (6) be kez dés elõ írása sze rin ti ke re kí tés sel.

6. Az épí té si en ge dély tõl el té rõ en vég zett épí té si te vé keny ség után bír sá got nem kell meg ál la pí ta ni, ha az el té rés nem
na gyobb vagy ki sebb az en ge dé lye zett

6.1. hely szín raj zi el he lye zés tõl 10 cen ti mé tert meg nem ha la dó an,

6.2. tér fo gat 1%-a, de ma xi mum 5 lm3,

6.3. alap te rü let, fe lü let 1%-a, de ma xi mum 0,5 m2,

6.4. hossz nak, ma gas ság nak 1%-a, de ma xi mum 0,5 m.

4. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Adatlap építésügyi bírsághoz

1. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság meg ne ve zé se:
............................................................................................................................................................................................
Címe: .................................... me gye .............. ir. szá ma  ...........................................................................vá ros(köz ség) 
....................................................................................................................................... utca .................................... szám
Szám la szá ma: ....................................................................................................................................................................

2. Épít te tõ neve: ...............................................................................................................................................................
Címe:  ..............ir. szá ma  ................................................. vá ros(köz ség) .............................................................. utca
................... ház szám ............. eme let ......... ajtó

3. Épít mény he lye: .............................................. vá ros(köz ség) ........................................ utca .................. ház szám
....................... hely raj zi szám

4. Má sod fo kon el járt épí tés ügyi ha tó ság meg ne ve zé se:
............................................................................................................................................................................................
Címe: .............. ir. szám ........................................ vá ros ..........................................................utca ...................... szám
Szám la szá ma: ....................................................................................................................................................................
II. fokú ha tá ro zat szá ma: ................................................................................ kel te: .......................................................
Ered mé nye: .......................................................................................................................................................................

5. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú ha tá ro zat szá ma:  .......................................................... kel te: ......................................
Jog erõs és vég re hajt ha tó vá vá lás dá tu ma: ..................................., a bír ság össze ge: ................................................. azaz 
.......................................................................................................... Ft, be fi ze tés ha tár ide je: .........................................

6. Egy össze gû be fi ze té si ha tár idõt mó do sí tó vég zés szá ma: ............................................ kel te: ...................................
Az új egy össze gû be fi ze tés ha tár ide je: ............................ év ........................................... hó ............. nap

7. Be fi ze tés pon tos dá tu ma: ........................................... év ........................................... hó  ............ nap

8. Vég re haj tás el ren de lé sé nek dá tu ma (APEH felé): .............. év .................... hó ............. nap

P. H.

..........................................................
jegy zõ alá írá sa
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A Kormány
246/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról

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

1.  §

(1) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la -
tos adat szol gál ta tás ról  szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ékr.) 2.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez
kö tött és az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló jog sza bály sze rint szá mí tott, 30 mil lió
fo rint ér té ket meg ha la dó, il let ve a köz be szer zés rõl  szóló
tör vény ha tá lya alá tar to zó épí té si te vé keny ség – az Étv.
38.  § (1) be kez dé sé ben és 39.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta -
kon túl me nõ en – ak kor kezd he tõ meg, il let ve ak kor foly -
tat ha tó, ha az épí té si te vé keny ség gel kap cso la tos (3) be -
kez dés sze rin ti ada to kat az el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti
 hatóságnak (a továb biak ban: épí tés fel ügye le ti ha tó ság)
a ki vi te le zés ter ve zett meg kez dé se elõtt leg alább 15 mun -
ka nap pal az épít te tõ be je len tet te.”

(2) Az Ékr. 2.  §-ának (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés a ter ve zett mun -
ka kez dés idõ pont ját, az Étv. 58.  §-a (7) be kez dé sé nek
a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint az Étv.
39.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mel lék le te ket
tar tal maz za.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ada tok nak az épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság hoz tör té nõ be je len té sé vel egy ide jû leg az épít -
te tõ az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó tel jes ki vi te le zé si
ér té ket az épí tés hely szí né nek cí mét, hely raj zi szá mát az
épí tés he lye sze rint ille té kes Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal nak (a továb biak ban: APEH) be je len ti.”

(3) Az Ékr. 2.  §-a (6) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge és 
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság
a) az épí tés ügyi ha tó ság nak az épí té si te vé keny ség

meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ját,”
[kül di meg.]

2.  §

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

„3.  § (1) Az épí té si nap ló ról  szóló kü lön jog sza bály ban
elõ ír ta kon túl me nõ en az épí té si nap ló meg nyi tá sa kor és
ve ze té se so rán fo lya ma to san az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ki vi te le zõ (vál lal ko zó, al vál lal ko zó) neve, lak cí me 
(szék he lye), ki vi te le zé si jo go sult sá gát iga zo ló ok irat
 száma (vál lal ko zói en ge dély szá ma, cég jegy zék szám),
 továbbá

b) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ és az épí té si mû sza ki el len -
õr neve, lak cí me (szék he lye), név jegy zé ki nyil ván tar tá si
szá ma,

c) a ki vi te li ter vek ter ve zõ jé nek név jegy zé ki nyil ván -
tar tá si szá ma.”

3.  §

Az épí tés fel ügye le ti bír ság ról  szóló 238/2005. (X. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Éfbr.) 1.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az épí tés fel ügye le ti bír ság (a továb biak ban: bír -
ság) mér té két

a) az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló jog sza bály sze rint szá mí tott építmény -
érték,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó sa já tos épít mény -
faj ták ese té ben a ki vi te le zés re vo nat ko zó vál lal ko zá si
vagy más szer zõ dés ben meg ál la pí tott ál ta lá nos for gal mi
adó nél kül szá mí tott ki vi te le zé si ér té ke (a továb biak ban:
szer zõ dé ses ér ték) alap ján, az 1. mel lék let sze rint kell
meg ál la pí ta ni.”

4.  §

(1) Az Éfbr. 2.  § (7) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
má so dik mon dat tal:

„A bír ság meg fi ze té sé re az el já ró épí tés fel ügye le ti ha tó -
ság a meg fi ze té si ha tár idõ le jár ta elõtt ké re lem re vég zés -
sel, leg fel jebb egy al ka lom mal 30 nap ha tár idõ-hosszab bí -
tást en ge dé lyez het.”

(2) Az Éfbr. 2.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (9) be kez dés -
sel:

„(9) A sa já tos épít mény faj ták ra ki sza bott bír sá got az
épít mény faj ta sze rint ille té kes mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott elõ irány zat szám lá já ra kell be fi zet ni.”

5.  §

(1) Az Éfbr. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló jog erõs és vég re hajt ha -
tó ha tá ro zat jog erõs zá ra dék kal el lá tott 1 pél dá nyát az épí -
tés fel ügye le ti ha tó ság 8 na pon be lül kö te les meg kül de ni

a) a kö te le zett nek a fi ze té si ha tár idõ pon tos meg je lö lé -
sé vel,
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b) ha nem azo nos a kö te le zet tel, az épít te tõ nek,
c) az ille té kes épí tés ügyi ha tó ság nak,
d) a név jegy zé ket ve ze tõ szerv nek, ha a bír ság ki sza bá -

sá ra az épí té si mû sza ki el len õr rel, a ki vi te le zé si ter vek
 tervezõjével vagy a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel szem ben
ke rült sor,

e) az épí tés ügyi cél elõ irány zat, il let ve a sa já tos épít -
mény faj ták sze rin ti elõ irány zat fel ügye le tét el lá tó szerv -
nek (a továb biak ban: fel ügye le ti szerv), e ren de let 2. mel -
lék le te sze rin ti adat lap pal együtt.”

(2) Az Éfbr. 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez -
dé sek kel:

„(3) A be fi ze tés meg tör tén tét a be fi ze tést kö ve tõ 3 mun -
ka na pon be lül az el kö ve tõ kö te les a bír sá got meg ál la pí tó
el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ré szé re iga zol ni.

(4) Az el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság a jog erõs és
vég re hajt ha tó ha tá ro zat ban elõ írt be fi ze té si ha tár idõ le jár -
tá tól – a (3) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ re is fi gye lem -
mel – szá mí tott 5 mun ka na pon be lül kö te les – a ki sza bott
bír ság be haj tá sa ér de ké ben –

a) a vég re haj tást vég zés ben el ren del ni az ille té kes ál la -
mi adó ha tó ság (a továb biak ban: APEH) felé, és

b) er rõl a vég zés 1 pél dá nyá nak meg kül dé sé vel a fel -
ügye le ti szer vet tá jé koz tat ni.

(5) A fel ügye le ti szerv a 3.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja
sze rin ti adat szol gál ta tás ra 2008. ja nu ár 1-jé tõl elekt ro ni -
kus for má ban is le he tõ sé get biz to sít.”

6.  §

Az Éfbr. mel lék le te he lyé be az e ren de let 1. mel lék le té -
be fog lalt 1. mel lék let lép és az e ren de let 2. mel lék le té be
fog lalt 2. mel lék let tel egé szül ki.

7.  §

Az épí tés üggyel kap cso la tos egyes sza bá lyo zott szak -
mák gya kor lá sá hoz kap cso ló dó szak mai to vább kép zé si
rend szer rész le tes sza bá lya i ról  szóló 103/2006. (IV. 28.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Sztr.) 3.  §-ának (4) be -
kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

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

„i) a terv ta nács ál tal el fo ga dás ra aján lott és épí té si en ge -
délyt ka pott terv el ké szí té se.”

8.  §

Az Sztr. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az elsõ to vább kép zé si idõ szak 2007. ja nu ár 1-jén
kez dõ dik. A kö te le zõ tar tal mú to vább kép zést teljeskö -
rûen, a sza ba don vá laszt ha tó tar tal mú to vább kép zést pe dig 
idõ ará nyo san, leg alább egy évre vo nat ko zó an kell tel je sí -
te nie an nak a szak ma gya kor ló nak, aki nek a szak ma gya -
kor lá si jo go sult sá ga ér vé nyes sé gé nek meg újí tá sa 2007.
 január 1. és 2011. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban ese -
dékes.”

9.  §

Az Sztr. 2. mel lék le te a kö vet ke zõ pont tal egé szül ki:
[A to vább kép zé si idõ szak alatt a sza ba don vá laszt ha tó

té ma kö rök ben a szak ma gya kor ló nak leg alább 20 pon tot,
a to vább kép zést idõ ará nyo san tel je sí tõ ese té ben éven te
leg alább 4 pon tot kell tel je sí te ni az aláb bi ak figye lembe -
véte lével:]

„– terv ta nács ál tal el fo ga dás ra aján lott és épí té si en ge -
délyt ka pott terv el ké szí té se al kal man ként leg fel jebb
2 pont.”

10.  §

A te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
va la mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság sza -
bá lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de le té nek
(a továb biak ban: Jr.) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek ba) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti szak mai gya kor la ti
idõ

b) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság meg ál la -
pí tá sá hoz]

„ba) a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti vég zett -
ség ese tén 2 év,”

11.  §

A Jr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az 1. mel lék let I. ré szé ben fel so rolt jo go sult sá gok -

nak meg fe le lõ (1) be kez dés sze rin ti vég zett sé ge ket és az
ah hoz kap cso ló dó – a kép zé si cél lal össz hang ban lévõ –
 tevékenységi kö rök jegy zé két az épí tés ügyért fe le lõs
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) köz zé te szi.”

12.  §

A Jr. 9.  §-ának (2)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Ter ve zé si jo go sult ság gal az 1. mel lék let I., il let ve
a II/A. fe je ze té ben meg ha tá ro zott be tû jel lel je lölt ter ve zé si 
szak te rü le ten a ter ve zõi te vé keny ség – a (3) és (4) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel – tel jeskö rû en vé gez he tõ.
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(3) Az épí tész ka ma rák a ha tás kö rük be tar to zó épí té szeti-
mû sza ki ter ve zé si szak te rü le te ken a 4.  § (3) be kez dé sé nek
ba) pont já ban meg ha tá ro zott ter ve zé si gya kor lat tal az
5 éves ter ve zé si gya kor lat meg szer zé sé ig és a kü lön jog -
sza bály sze rin ti to vább kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé ig
a ter ve zé si jo go sult ság kö ré ben kor lá to zott ter ve zé si te vé -
keny sé gi kört ál la pí ta nak meg. A kor lá to zott ter ve zé si
 tevékenységi kör az 1. mel lék let II/A. fe je ze te alap ján ál la -
pí tan dó meg.

(4) A mér nö ki ka ma rák ha tás kö ré be tar to zó épí té sze -
ti-mû sza ki ter ve zé si szak te rü le te ken – az ok le vél szak irá -
nyá tól, va la mint a ter ve zõi te vé keny ség mû sza ki tar tal má -
tól füg gõ en – a mér nö ki ka ma ra sza bály za tá ban meg ál la -
pí tott ter ve zé si szak te rü le te ken a 4.  § (3) be kez dé sé nek
ba) pont já ban meg ha tá ro zott ter ve zõi gya kor lat tal az
5 éves ter ve zé si gya kor lat meg szer zé sé ig és az e ren de let
sze rin ti to vább kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé ig kor lá to -
zott ter ve zé si te vé keny sé gi kört is meg ál la pít hat.”

13.  §

A Jr. 13.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a kö vet ke zõ
d)–e) pon tok kal egé szül ki:

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

„c) a jo go sult ság azo no sí tá sá ra al kal mas je lö lést (betû
és szám je let) az 1–3. mel lék let sze rint,

d) az el já ró ille té kes me gyei ka ma ra kód ját, a név jegy -
zék be, il let ve – ka ma rai tag szak ma gya kor ló ese tén – tag -
jegy zék be való be jegy zés sor szá mát,

e) a jo go sult ság meg újí tá sá nak idõ pont ját.”

14.  §

A Jr. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ak kor ál la pít ha tó meg ter ve zé si jo go sult ság
a) az épí té sze ti ter ve zé si szak te rü le ten a 2002. de cem ber

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

b) a te le pü lés ter ve zé si szak te rü le ten a 2005. jú ni us
30-ig meg szer zett szak irá nyú fõ is ko lai vég zett ség gel,
ha azt leg alább két éves, akk re di tált szak irá nyú kép zést
nyúj tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – az épí tés ügyért fe le -
lõs mi nisz ter és az or szá gos szak mai ka ma ra vé le mé nye
alap ján – ki ala kí tott kép zé si terv alap ján, szak irá nyú,
2007. no vem ber 30-ig meg kez dett és 2010. de cem ber
31-ig meg szer zett kép zés egé szít ki.”

15.  §

(1) A Jr. 1. mel lék let II/A. fe je ze té nek 1. pont ja a kö vet -
ke zõ 1.2. al pont tal egé szül ki:

[1. Épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: É1)]
„1.2. A 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zott 

ter ve zé si te vé keny sé gi kör:
a) épít mé nyek épí té sze ti ter ve zé se te rep szint fö lött leg -

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

b) meg lé võ épít mény bõ ví té se ma xi mum 2000 m2

összes szint te rü let nagy sá gig;
c) bon tá si, fel újí tá si, kor sze rû sí té si és hely re ál lí tá si ter -

vek, kor lá to zás nél kül.
A kor lá to zott ter ve zés te vé keny sé gi köre nem ter jed ki

a 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott épí té si 
mun kák épí té sze ti-mû sza ki ter ve i nek ké szí té sé re.”

(2) A Jr. 1. mel lék let II/A. fe je ze té nek 2. pont ja a kö vet -
ke zõ 2.4. al pont tal egé szül ki:

[2. Bel sõ épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: BÉ)]
„2.4. A 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zott 

ter ve zé si te vé keny sé gi kör: épít mé nyek bel sõ épí té sze ti
ter ve zé se az 1.2. al pont sze rint kor lá to zott épí té sze ti ter ve -
zé si te vé keny ség nek meg fe le lõ kör ben.”

(3) A Jr. 1. mel lék let II/A. fe je ze té nek 3. pont ja a kö vet -
ke zõ 3.3. al pont tal egé szül ki:

[3. Táj- és kert épí té sze ti ter ve zé si szak te rü let (be tû je le: K)]
„3.3. A 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zott 

ter ve zé si te vé keny sé gi kör: a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott
táj- és kert épí té sze ti ter ve zés 2 hek tár te rü let nagy sá gig,
to váb bá az 1.2. al pont sze rint kor lá to zott ter ve zõi fo ko zat -
ban ter vez he tõ épü le tek kel össze füg gõ egyéb táj- és kert -
épí té sze ti ter ve zés.”

16.  §

A Jr. 3. mel lék let II. fe je ze té nek 1. pont já ban az
1.4–1.8. al pon tok he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„1.4. épí tés tech no ló gia;
1.5. mû em lék vé de lem;
1.6. bel sõ épí té szet;
1.7. be ru há zás, be ru há zás le bo nyo lí tás;
1.8. épü let ener ge ti ka.”

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, az e ren de let
6–10.  §-ai val meg ál la pí tott ren del ke zé se ket a fo lya mat ban 
lévõ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 1.  §-a és 3.  §-a a ren de let ki hir de té sét
 követõ 45. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba -
lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.
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(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Ékr. 2.  §-a (2) be kez dé sé ben a „ki vi te le zé si” szö -
veg rész,

b) az Éfbr. 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az Étv.
46.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze gek
 között,” szö veg rész, 2.  §-ának (7) be kez dés ében az „át uta -
lás sal” szö veg rész,

c) az Sztr. 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ille té kes
szak mai ta go za ta” szö veg rész,

d) a Jr. 3.  §-ának (7) be kez dé se.

(4) A Jr. 3. mel lék let II. fe je ze te 1. pont já nak 1.9. al -
pont ja 2008. ja nu ár 1-jén a ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Ékr. 2.  §-a (5) és (8) be kez dé se i ben az „épí tés ügyi 

ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „épí tés fel ügye le ti ha tó -
ság” szö veg rész,

b) Éfbr. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dés”
szö veg rész he lyé be a „(2)–(3) be kez dés” szö veg rész,
„a mel lék let ben” szö veg rész he lyé be „az 1. mel lék let ben”
szö veg rész
lép,

c) az Sztr.
ca) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos La kás és

Épí tés ügyi Hi va tal (a továb biak ban: OLÉH)” szö veg rész
he lyé be az „Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um (a továb biak ban: ÖTM)” szö veg rész,

cb) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 5.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a)–b) és f) pont já ban az „OLÉH” szö veg rész he lyé be
az „ÖTM” szö veg rész,

cc) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „3.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja” he lyé be a „3.  § (2) be kez dé se” szö -
veg rész,

cd) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „3.  § (4) be -
kez dé sé nek c)–h) pont ja” szö veg rész he lyé be a „3.  §
(4) be kez dé sé nek c)–i) pont ja” szö veg rész,

ce) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „OLÉH el nö ke” szö -
veg rész he lyé be az „épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg rész,

d) a Jr.
da) 2.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint (5) be -

kez dé sé nek b) pont já ban, a 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
va la mint a 18.  §-a (2) be kez dé sé nek ab) pont já ban az
„EGT ál lam pol gár,” szö veg rész he lyé be az „EGT tag -
állam, va la mint nem zet kö zi szer zõ dés alap ján vele egy
 tekintet alá esõ ál lam ál lam pol gá ra” szö veg rész,

db) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „mes ter kép -
zés” szö veg rész he lyé be a „mes ter kép zés (mes ter is ko la
stb.)” szö veg rész,

dc) 13.  §-a (2) be kez désének b) pont já ban a „meg ne ve -
zé sét” szö veg rész he lyé be a „meg ne ve zé sét, a tevékeny -
ségi kör tar tal mát (tel jes körû, kor lá to zott)” szö veg rész,

dd) 18.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben az „ille té kes
 országos szak mai ka ma rá hoz” szö veg rész he lyé be a „bu -
da pes ti ille té kességgel ren del ke zõ te rü le ti szak mai ka ma -
rá hoz” szö veg rész,

de) 19.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban, 1. mel lék let
II/A. pont 1. al pont já ban az „É1” szö veg rész he lyé be az
„É” szö veg rész,

df) 19.  §-ának (6) és (7) be kez dé sé ben a „2 éves” szö -
veg rész he lyé be az „5 éves” szö veg rész,

dg) 19.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
 valamint (6) és (7) be kez dé sé ben a „kell so rol ni” szö veg -
rész he lyé be a „kell a (8)–(9) be kez dés sze rint so rol ni”
szö veg rész,

dh) az 1. mel lék let II/B. 1. b) pont já ban a „szint te rü let -
tel” szö veg rész he lyé be a „szint te rü let nagy sá gig” szö veg -
rész
lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

„1. mel lék let a 238/2005. (X. 25.) Korm. ren de let hez

A jog sér tõ cse lek mény
Az épít mény szá mí tott ér té ke

10 M Ft alatt 10–30 M Ft kö zött 30 M Ft fe lett

1. A ki vi te le zés jog sze rû meg kez dé se be je len té sé nek el mu lasz tá sa 0,001 0,003 0,005

2. A ki vi te le zés meg kez dé sé nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott
be je len té si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa

0,005

3. A) Az épí té si te vé keny ség meg kez dé se, foly ta tá sa jog sza -
bály ban elõ írt ki vi te li ter vek nél kül, a ki vi te li ter vek tõl tör té -
nõ en ge dély nél kü li en ge dély kö te les el té rés

B) Az épít mény faj tá nak és az épí té si te vé keny ség jel le gé nek
meg fe le lõ jo go sult ság gal nem ren del ke zõ ter ve zõ, ki vi te le zõ,
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, il let ve mû sza ki el len õr te vé keny sé ge,
meg bí zá sa

C) Épí té si te vé keny ség vég zé se, vé gez te té se fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ nél kül

D) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek nem meg fe le lõ 
épí té si anya gok, szer ke ze tek és ter mé kek fel hasz ná lá sa,
 beépítése, il let ve be épít te té se

E) Be épí tett anya gok, szer ke ze tek és be ren de zé sek mi nõ sé gé -
ben ha tó sá gi in téz ke dést igény lõ ál la pot elõ idé zé se

F) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ re és az épí té si mû sza ki el len õr re
vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyok meg sér té se ese tén

G) Az épí té si nap ló ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg -
sértése

0,005 0,01 0,02

4. A) Az épí té si te vé keny ség meg kez dé se, foly ta tá sa az épí tés -
ügyi, épí tés fel ügye le ti ha tó ság til tá sa el le né re

B) Az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé get, a köz-,
és  vagyonbiztonságot ve szé lyez te tõ ál la pot elõ idé zé se

C) Az épí té si nap ló hi á nya

0,03

”
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2. melléklet a 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

„2. mel lék let a 238/2005. (X. 25.) Korm. ren de let hez

Adatlap építésfelügyeleti bírsághoz

1. Épít te tõ neve: ...............................................................................................................................................................

Címe: .................. ir.szám .................................. vá ros (köz ség) ............................................ utca ............ ház szám 
............................. eme let ............. ajtó

2. Meg bír sá golt neve: .......................................................................................................................................................

épít te tõ, ki vi te li terv ké szí tõ je, ki vi te le zõ, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, épí té si mû sza ki el len õr*

Címe: .................. ir.szám ........................................ vá ros (köz ség) ...................................... utca ............ ház szám 
.............................. eme let ............ ajtó

3. Épít mény he lye: ....................................... vá ros (köz ség) ............................................. utca .................. ház szám 
.............................. hely raj zi szám

4. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság meg ne ve zé se: .........................................................................

Címe: ....................................................... me gye ................ ir.szá ma .................................................. vá ros (köz ség) 
................................................................... utca ................. szám

Szám la szá ma: ....................................................................................................................................................................

5. Má sod fo kon el járt épí tés fel ügye le ti ha tó ság meg ne ve zé se: ........................................................................................

Címe: ....................................................... me gye ................ ir.szá ma .................................................. vá ros (köz ség) 
................................................................... utca ................. szám

Szám la szá ma: ....................................................................................................................................................................

6. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú ha tá ro zat szá ma: ......................................................... kel te: .......................................

Jog erõs és vég re hajt ha tó vá vá lás dá tu ma: .................................., a bír ság össze ge: .......................................... azaz
.................................................................................... Ft, be fi ze tés ha tár ide je: ................................................................

7. Egy össze gû be fi ze té si ha tár idõt mó do sí tó vég zés szá ma: ............................................ kel te: ...................................

Az új egy össze gû be fi ze tés ha tár ide je: ........................... év ............................................................. hó ............. nap

8. Be fi ze tés pon tos dá tu ma: ........................ év ...................................... hó ............. nap

9. Vég re haj tás el ren de lé sé nek dá tu ma (APEH felé): ........................ év ........................................... hó ............. nap

P. H.

...................................
alá írás”
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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 Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét 
vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl
 szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[(1) A ki je lö lé si ké re lem hez csa tol ni kell]
„d) a ki je lö lõ ál tal kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott,

a ki je lö lést kérõ 3–4.  § sze rin ti meg fe le lõ sé ge iga zo lá sá -
hoz szük sé ges egyéb do ku men tu mo kat.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Ta nú sí tá si te vé keny ség gel nem fog lal ko zó

vizs gá ló vagy el len õr zõ szer ve zet – ha jog sza bály el té rõ en 
nem ren del ke zik – ak kor je löl he tõ ki, ha ki je lölt ta nú sí tó
szer ve zet tel ér vé nyes együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal
ren del ke zik. A meg ál la po dás meg szû né sét köve tõen
a  kijelölés tár gyát ké pe zõ te vé keny ség nem foly tat ha tó
 tovább.

(2) A ké rel me zõ szer ve zet nek ta nú sí tó szer ve zet tel
 kötött együtt mû kö dé si meg ál la po dá sa nem fel té te le a ki je -
lö lés nek, ha a ké re lem ál tal érin tett szak te rü let re vonat -
kozó jog sza bály sze rin ti te vé keny ség hasz ná lat ban lévõ
mû sza ki ter mék meg fe le lõ sé gé nek idõ sza kos vagy ese ti
el len õr zé sé re irá nyul.

(3) Amennyi ben jog sza bály a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si
el já rás ban ki je lölt szer ve zet köz re mû kö dé sét írja elõ, az
adott ki je lö lé si szak te rü le ten vizs gá la ti és el len õr zé si te vé -
keny ség re akk re di tált, de ki nem je lölt szer ve zet sem jo go -
sult arra, hogy a ter mék jog sza bály nak való megfelelõ -
ségét iga zo ló do ku men tu mot ál lít son ki.”

3.  §

Az R. 6/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6/A.  § (1) Ab ban az eset ben, ha a ké re lem olyan szak -

te rü let re vo nat ko zik, amely a Bi zott ság és a tag ál la mok
felé be je len té si kö te le zett sé get elõ író eu ró pai kö zös sé gi

irány elv nek meg fe le lést biz to sí tó jog sza bály ha tá lya alá
tar to zik, a ki je lö lõ a ki je lö lést köve tõen a szer ve ze tet
a  Bizottság ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus be je len té si
(NANDO-INPUT) rend sze ren ke resz tül be je len ti a Bi zott -
ság nak és a tag ál la mok nak.

(2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell
a) a cég ne vét, szék he lyét,
b) a cég el ér he tõ sé gét (te le fon, te le fax, e-ma il, hon lap -

cím, kap cso lat tar tó sze mély neve, el ér he tõ sé ge),
c) hi vat ko zást a be je len tés alap ját ké pe zõ kö zös sé gi

irány elv re,
d) a ki je lö lés ér vé nyes sé gi ide jét (ha az ha tá ro zott ide jû),
e) a kö zös sé gi irány elv sze rin ti ter mék cso por to kat,
f) a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rá so kat, il let ve mo du -

lo kat,
g) a vo nat ko zó kö zös sé gi irány elv meg fe le lõ ség-ér té -

ke lés sel kap cso la tos ren del ke zé se i re való hi vat ko zást,
h) azt, hogy a ké rel me zett te vé keny ség vég zé sé re való

al kal mas ság iga zo lá sa mi lyen szab vá nyok vagy más elõ -
írások alap ján tör tént,

i) azt, hogy ki foly tat ta le a fel ké szült ség ér té ke lé sé re
vo nat ko zó el já rást,

j) nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a szer ve zet tel -
je sí ti a kö zös sé gi irány elv ben a ké rel me zett szak te rü let re
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket.

(3) Az elekt ro ni kus be je len té si (NANDO-INPUT) rend -
szer ben való be je len tés nek a Bi zott ság ille té kes szer ve ze te 
ré szé rõl ér ke zõ vissza iga zo lá sát köve tõen a ki je lö lõ érte -
síti a ké rel me zõt a ki je lö lés és a be je len tés meg tör tén té rõl.
A ki je lölt szer ve zet ezt köve tõen kezd he ti meg a vizs gá ló,
el len õr zõ, il let ve ta nú sí tó te vé keny sé get.

(4) A ki je lö lõ fe le lõs az ál ta la be je len tett szer ve ze tek
vo nat ko zó kö zös sé gi sza bá lyo zás ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé gé ért.

(5) A be je len té si kö te le zett ség gel nem érin tett szak te rü -
let ese té ben a ki je lölt szer ve zet a ki je lö lést köve tõen kezd -
he ti meg a vizs gá ló, el len õr zõ, il let ve ta nú sí tó tevékeny -
séget.”

4.  §

Az R. 8/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8/A.  § Be je len tett szer ve zet ese té ben a ki je lö lés meg -

szû né se a be je len tés vissza vo ná sát von ja maga után. Er rõl
a ki je lö lõ az elekt ro ni kus be je len té si (NANDO-INPUT)
rend sze ren ke resz tül ér te sí ti a Bi zott sá got és a tagálla -
mokat.”

5.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Fel ha tal ma zást kap a ki je lö lõ, hogy a ki je lö lés

rész le tes sza bá lya it ren de let ben sza bá lyoz za.”
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6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a mû sza ki ter mé kek
meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek 
ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 138/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
5.  §-a és 8.  §-a.

(2) E ren de let ren del ke zé se it al kal maz ni kell a fo lya -
mat ban lévõ ki je lö lé si ké rel mek re.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

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 Kor mány a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló
1997. évi XXXII. tör vény 83.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

Az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza bá -
lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés cél já -
ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl, va la -
mint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
Nóg rád me gye cím szó

a)  ,,Iliny
Ipoly tar nóc” szö veg he lyé be az
„Iliny
Ipoly szög
Ipoly tar nóc” szö veg,

b)  ,,Ság új fa lu
Szal ma tercs” szö veg he lyé be a
„Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Szal ma tercs” szö veg

lép.

2.  §

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
249/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a Program utakról  szóló
317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a Prog ram utak ról szó ló 317/2005. (XII. 25.) Korm. ren -
delet mel lék le té ben sze rep lõ, az „M0 észa ki híd”, az
„M3 Gör be há za–Nyír egy há za,” az „M3 Nyír egy há za
 elkerülõ út”, az „M35 Deb re cen észak nyu ga ti el ke rü lõ út”, 
az „M35 Deb re cen nyu ga ti el ke rü lõ út”, az „M35 Gör -
beháza–Deb re cen”, az „M7 Nagy ka ni zsa–Be cse hely,” az
„M6 Pé csi be kö tés”, az „M7 Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni -
zsa,” az „M7 Le te nye–or szág ha tár,” az „M7 Or da cse hi–
Ba la ton ke reszt úr”, az „M7 Za már di–Ba la ton szár szó” és
az „M8 Du na új vá ro si híd” szö veg rész.

2.  §

Ez a ren de let 2006. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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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 Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

(A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért való fe le lõs sé ge
 körében)

„c) köz re mû kö dik az ás vány va gyon nal való gazdál -
kodás és vé de lem fel ügye le té ben, va la mint az ez zel kap -
cso la tos jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben, il let ve – fel ha tal -
ma zás alap ján – meg al ko tá sá ban.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
 hatályba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -

biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já nak fa)–fc) al -
pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ la ká sok és he lyi sé -
gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo -
ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de le tet (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 3.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(HM ren del ke zé sû)
„d) az olyan la kás és nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi -

ség, amely re a hon vé del mi szerv ma gán be fek te tõ vel kö tött 
szer zõ dés alap ján – füg get le nül at tól, hogy az a Ma gyar
Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon ke ze lé sé be ke -
rül-e – el he lye zé si célú hasz ná la ti, hasz no sí tá si jo got szer -
zett (a továb biak ban: ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû
la kás, nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség),”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (3)–(8) be kez dé sek 
szá mo zá sa (5)–(10) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) E ren de let ér tel mé ben
a) ma gán be ru há zás ból lé te sí tett HM ren del ke zé sû az

olyan ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi ség, ami az el he lye zé si célú meg ál la -
po dás alap ján Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon -
ke ze lé sé be ke rül;

b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû az olyan ma gán be fek -
te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség, ami az el he lye zé si célú meg ál la po dás alap ján
nem ke rül a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon -
ke ze lé sé be.

(4) El he lye zé si cé lú nak mi nõ sül min den olyan ma gán -
be fek te tõ vel kö tött meg ál la po dás, amellyel a hon vé del mi
szerv jo go sult tá vá lik az e ren de let alap ján arra jo go sult
sze mély nek mint a la kás vagy nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség bér lõ jé nek ki je lö lé sé re vagy ki vá lasz tá sá ra. A
ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás, nem la kás cél já -
ra szol gá ló he lyi ség bér be adói jo gát az el he lye zé si célú
meg ál la po dás alap ján gya ko rol hat ja a hon vé del mi szerv
vagy a ma gán be fek te tõ, il let ve an nak arra fel jo go sí tott
kép vi se lõ je.”

(3) Az R. 3.  §-ának ere de ti (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„c) ma gán be fek te tõ: az olyan ter mé sze tes vagy jogi sze -

mély, to váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve zet, amellyel a hon vé del mi szerv el he lye zé si célú meg -
ál la po dást köt.”

2.  §

Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(2) HM ren del ke zé sû la kás nem la kás cél já ra csak ki -
vé te le sen, a HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv elõ ze -
tes en ge dé lyé vel, az ab ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel
hasz no sít ha tó. Ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást
nem la kás cél já ra nem le het hasz no sí ta ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás a hon vé del mi 

szerv vel szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti, mun -
ka jo gi jog vi szony ban álló hi va tá sos ka to na, szer zõ dé ses
ka to na, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, mun ka vál la ló ré -
szé re ad ha tó bér be.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Nem tel je sít he tõ a HM ren del ke zé sû la kás irán ti igény,
ha a ké rel me zõ)

„c) az ál ta la ön ál ló an vagy a há zas tár sá val (élet tár sá val) 
együt te sen bé relt (jog cím nél kül hasz nált) HM ren del ke -
zé sû, il le tõ leg a HM ren del ke zé si kö ré be nem tar to zó ál la -
mi vagy ön kor mány za ti tu laj do nú la kást a maga vagy más
sze mély ré szé re meg vá sá rol ta, il let ve az ilyen la kás meg -
vá sár lá sá hoz más sze mély ja vá ra hoz zá já rult;

d) há zas tár sa (élet tár sa) – a há zas ság vagy az élet tár si
kap cso lat fenn ál lá sa alatt – HM ren del ke zé sû, il le tõ leg a
HM ren del ke zé si kö ré be nem tar to zó ál la mi vagy ön kor -
mány za ti tu laj do nú la kást elõ vá sár lá si vagy vé te li jog jo -
go sult ja ként a maga vagy más sze mély ré szé re meg vá sá -
rolt, il let ve az ilyen la kás meg vá sár lá sá hoz más sze mély
ja vá ra hoz zá já rult;”

(2) Az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hon vé del mi mi nisz ter a HM fõ osz tály ve ze tõi, va la -
mint a ve lük azo nos vagy ma ga sabb be so ro lá sú ve ze tõi
(pa rancs no ki) be osz tást el lá tó sze mé lyek fel men té si ké rel -
me it – a HM Köz pon ti La kás bi zott ság vagy a hely õr sé gi,
il le tõ leg Bu da pes ten az ille té kes ke ret gaz da la kás bi zott ság 
ja vas la tá nak ki ké ré se mel lett – dön tés re ma gá hoz von hat -
ja.”

(3) Az R. 8.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A fel men tés – be le ért ve a (2) be kez dés sze rin ti idõ -
tar tam le jár tá val be kö vet ke zõ men te sü lést kö ve tõ la kás -
jut ta tást is –

a) ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, vagy a 28.  § (1) be kez dés
sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan csak a

aa) vissza nem té rí ten dõ jut ta tás össze gé nek, va la mint
a mun kál ta tói köl csön bõl még fenn ál ló tar to zás és a köl -
csön bõl ad dig nyúj tott en ged mé nyek,

ab) la kás bér le ti jog ról tör tént le mon dás cí mén, to váb bá 
az e ren de let sze rint ka pott ki ürí té si té rí tés,

ac) a meg lé võ nél na gyobb szo ba szá mú vagy ma ga sabb 
kom fort fo ko za tú la kás jut ta tá sa ese té re a la kás-hasz ná lat -
ba vé te li díj kü lön bö zet cí mén vagy az e ren de let sze rint ka -
pott cse re té rí tés
egy összeg ben tör té nõ vissza fi ze té sé nek fel té te lé vel ad -
ható;

b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sa ese té -
ben az a) pont ban fog lalt ese tek ben a 28/A.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti fel té tel lel ad ha tó.

(5) A had erõ át ala kí tá sa, át szer ve zés, to váb bá disz lo ká -
lás kö vet kez té ben más be osz tás ba ki ne ve zett, át he lye zett,
ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra ve zé nyelt sze mély ré szé re az (1) be kez dés
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok alól

a) HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ra – a b) pont ban
fog lalt ki vé te lek kel – az új szol gá la ti hely sze rin ti te le pü -
lé sen be töl tött be osz tá sá nak meg szû né sé ig, vagy

b) vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ra az új
szol gá la ti hely sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tá sá nak,
de leg fel jebb a hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zött fenn ál ló el he lye zé si célú meg ál la po dás meg szû né sé ig
mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan is ad hat a HM Köz -
pon ti La kás bi zott ság fel men tést. A fel men tés ben ré sze sült
sze mélyt a (4) be kez dés a) pont já ban meg ál la pí tott vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.”

5.  §

(1) Az R. 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ról a la kás gaz -
dál ko dá si szerv bér lõ ki je lö lés és bér lõ ki vá lasz tás for má já -
ban ér te sí ti

a) a ki je lölt vagy ki vá lasz tott bér lõt, a bér lõ tár sat, to -
váb bá

b) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott la kás ese té ben a 
he lyi la kó ház ke ze lõ szer vet,

c) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ese tén a bér be adó
szer vet,

d) ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese tén a
ma gán be fek te tõt vagy – amennyi ben a bér be adás joga
nem a hon vé del mi szer vet il le ti meg – a ma gán be fek te tõn
túl az ál ta la meg je lölt és bér be adás ra fel ha tal ma zott kép vi -
se lõ jét, to váb bá

e) az eset le ges egyéb ér de kel te ket.”

(2) Az R. 26.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ha a he lyi ön kor mány zat és a hon vé del mi szerv
más ként nem ál la po dott meg, a bér lõ ki vá lasz tás ról, bér lõ -
ki je lö lés rõl  szóló ér te sí tés a fel té te lek kö ré ben csak azt tar -
tal maz za, hogy a bér be adás ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan
idõ tar tam ra, il le tõ leg a ne ve sí tett fel té tel be kö vet ke zé sé ig
szól. E ren del ke zést kell al kal maz ni az olyan ma gán be fek -
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te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér be adá sa ese té ben is,
amely nek nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja.

(4) Ha a HM ren del ke zé sû, ön kor mány za ti tu laj do nú la -
kás bér be adá sa a ki je lölt (ki vá lasz tott) bér lõ meg lé võ HM
ren del ke zé sû bér la ká sa ki ürí té sé nek fel té te lé vel tör té nik, a 
bér lõ ki je lö lés rõl (ki vá lasz tás ról)  szóló ér te sí tés csak a HM 
va gyon ke ze lé sû la kás bér le ti szer zõ dé sé nek meg szün te té -
sét köve tõen küld he tõ meg. Ha azon ban a meg lé võ la kás
ön kor mány za ti tu laj do nú, vagy olyan ma gán be fek te tõi
HM ren del ke zé sû la kás, amely nek nem a hon vé del mi
szerv a bér be adó ja, a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé nek fel -
té te le ként kell meg ha tá roz ni a fenn ál ló la kás bér le ti szer -
zõ dés meg szün te té sét.

(5) A hon vé del mi mi nisz ter elõ ze tes en ge dé lyé vel, a
HM ren del ke zé sû la kás ra vissz ter hes meg ál la po dás sal,
jogi sze mély ré szé re leg fel jebb 5 év idõ tar tam ra bér lõ ki vá -
lasz tá si jog en ged he tõ. Ha a HM ren del ke zé sû la kás ön -
kor mány za ti tu laj do nú, a meg ál la po dás hoz az érin tett ön -
kor mány zat hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ma gán be fek te tõi
HM ren del ke zé sû la kás ra – a he lyi la kás gaz dál ko dá si ér -
dek figye lembe véte lével – bér lõ ki vá lasz tá si jog a ma gán -
be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás meg -
szû né sé ig, de leg fel jebb 5 év idõ tar tam ra, a ma gán be fek te -
tõ vagy an nak arra jo go sult kép vi se lõ je hoz zá já ru lá sá val
en ged he tõ.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § (1) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás – a

(2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to ná nak, to váb bá a hon vé del mi szerv ál lo -
má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõ nek, köz al kal ma zott nak és
mun ka vál la ló nak a hon vé del mi szerv vel fenn ál ló szol gá -
la ti, il let ve köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti, to váb bá mun -
ka vi szo nya meg szû né sé ig, de leg fel jebb a hon vé del mi
szerv és a ma gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si célú
meg ál la po dás meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig 
ad ha tó bér be.

(2) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás a 28.  §
(2)–(5) be kez dé sei sze rint csak ak kor ad ha tó bér be, ha az
ott meg ha tá ro zott idõ tar tam a hon vé del mi szerv és a ma -
gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si célú meg ál la po -
dás fu tam ide jé nek vége elõtt le jár.

(3) A 8.  § (5) be kez dé se sze rin ti fel men tés alap ján jut ta -
tott vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás az új szol gá la ti
hely sze rin ti te le pü lé sen be töl tött be osz tás meg szû né sé ig,
de leg fel jebb a hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zött fenn ál ló el he lye zé si célú meg ál la po dás meg szû né sé ig
mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig ad ha tó bér be.

(4) A 28.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fõ tiszt vi se -
lõ ré szé re vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kást a ren del ke -
zé si ál lo mány meg szû né sé ig, de leg fel jebb a hon vé del mi
szerv és a ma gán be fek te tõ kö zött fenn ál ló el he lye zé si célú
meg ál la po dás meg szû né sé ig mint fel té tel be kö vet ke zé sé ig 

kell bér be adni. E fel té te lek bár me lyi ké nek be kö vet ke zé -
sé vel a la kás jo gi hely ze tet il le tõ en (így kü lö nö sen HM
ren del ke zé sû la kás ra való jo go sult sá ga, el he lye zé si igé nye 
te kin te té ben) a 28.  § (8) be kez dés alap ján kell el jár ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § A 29.  § alap ján vál lal ko zói HM ren del ke zé sû

la kást ha tá ro zat lan idõ tar tam ra  szólóan nem le het bér be
adni.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 31/A.  §-sal egé szül ki:
„31/A.  § (1) A 30–31.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé se ket

vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ese té ben az e §-ban
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ra 
a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér let a 30.  §
(1)–(2), to váb bá (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint szû nik
meg, a volt bér lõ, il le tõ leg an nak há zas tár sa vagy az 5.  §
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti élet tár sa meg fe le lõ má sik
ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke zé sû
la kás ha tá ro zat lan idõ tar ta mú bér be adá sá ra tart hat igényt,
fel té ve, hogy a (3) be kez dés sze rin ti ki zá ró ok nem áll fent.

(3) Ha a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás nak a
28/A.  § sze rin ti bér be adá sá ra – fel men tés vagy men te sü lés
alap ján – is mé telt jut ta tás ként ke rült sor, a (2) be kez dés
csak ak kor al kal maz ha tó, ha a fel men tés

a) a 8.  § (1) be kez dés e)–f) pont ja i ban, vagy
b) a 8.  § (2) be kez dés b) pont já ban fog lalt ki zá ró ren -

del ke zés ha tá lya alól tör tént,
és a tel jes össze gû mun kál ta tói köl csön, va la mint a meg ha -
tá ro zott té rí tés vissza fi ze té se tel je sült.

(4) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban meg fe le lõ nek kell
te kin te ni azt a la kást, ame lyik a vál lal ko zói HM ren del ke -
zé sû la kás sal azo nos te le pü lé sen van, és

a) az zal meg egye zõ szo ba szá mú, va la mint kom fort fo -
ko za tú, vagy

b) az zal meg egye zõ kom fort fo ko za tú, de leg fel jebb
eggyel ala cso nyabb – leg alább azon ban a 9.  § (1) és (4) be -
kez dé se sze rin ti jo gos igény mér té ké nek meg fe le lõ – szo -
ba szá mú.”

9.  §

Az R. 32.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg az ere de ti (4) és (5) be kez dés szá mo zá sa
(5) és (6) be kez dés re vál to zik:

„(4) Nem ál la pít ha tó meg rész le ges la kás fel újí tá si áta -
lány a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben
ak kor, ha a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú
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meg ál la po dás az idõ sza kos – így kü lö nö sen meg ha tá ro zott 
idõ tar ta mon ként vagy a ko ráb bi bér lõ la ká sá nak ki ürí té sét
köve tõen el vég zen dõ – fel újí tá sá ra is ki ter jed vagy en nek
tel je sí té sé re a hon vé del mi szerv üze mel te té si, vál lal ko zá si
szer zõ dést kö tött.”

10.  §

Az R. 33.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást a ma -

gán be fek te tõ vagy an nak arra fel ha tal ma zott kép vi se lõ je
adja át a bér lõ nek. Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM
ren del ke zé sû la kás bér be adó ja a hon vé del mi szerv az át -
adás te kin te té ben a (2) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy a la kás át adá sá nak té nyé rõl a ma gán be -
fek te tõt az át adás-át vé te li jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ni kell.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 37/A. és 37/B.  §-sal egé szül ki:
„37/A.  § (1) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás

lak bé rét, amennyi ben an nak nem a hon vé del mi szerv a
bér be adó ja, a ma gán be fek te tõ vagy an nak a bér be adás ra
fel ha tal ma zott kép vi se lõ je ál la pít ja meg (a továb biak ban:
pi a ci lak bér). A hon vé del mi szerv és a ma gán be fek te tõ kö -
zöt ti el he lye zé si célú meg ál la po dás ban rög zí te ni kell a
 piaci lak bér mér té két és an nak mó do sí tá sá nak sza bá lya it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ma gán be fek te tõi HM ren -
del ke zé sû la kás bér be adá sa ese tén a bér lõ az az zal azo nos
alap te rü le tû és kom fort fo ko za tú ál la mi tu laj do nú, HM va -
gyon ke ze lé sû la kás ra az e ren de let alap ján meg ál la pít ha tó
mér té kû lak bér fi ze té sé re kö te les. A bér lõ az õt ter he lõ lak -
bér meg fi ze té sét köz vet le nül a ma gán be fek te tõ vagy an -
nak arra fel jo go sí tott kép vi se lõ je ré szé re tel je sí ti. Eb ben
az eset ben a pi a ci lak bér és a bér lõt ter he lõ lak bér kü lön bö -
ze tét a hon vé del mi szerv lak bér-ki egé szí tés ként mint a
ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás -
ban meg ha tá ro zott el len ér té ket a ma gán be fek te tõ, il le tõ leg 
an nak arra jo go sult kép vi se lõ je ré szé re meg fi ze ti. Mind er -
rõl a bér lõ ki je lö lé si vagy bér lõ ki vá lasz tá si jo got gya kor ló
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a bér lõ nek ki je lölt vagy
 kiválasztott sze mélyt írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A (2) be kez dés sze rint meg ál la pít ha tó lak bér-ki egé -
szí tés mér té két a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv a hoz zá
meg kül dött ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ra
meg kö tött bér le ti szer zõ dés alap ján hi va tal ból, so ron kí vül 
ál la pít ja meg és kül di meg a fo lyó sí tó szerv nek. A fo lyó sí -
tó szerv a meg ál la pí tott ki egé szí tést a ma gán be fek te tõ
vagy an nak arra fel ha tal ma zott kép vi se lõ je ré szé re az ál ta -
la meg adott pénz in té ze ti szám la szám ra át utal ja.

(4) Amennyi ben a nem hon vé del mi szerv ál tal bér be -
adott ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás üres, an nak 
bér be adá sá ig a hon vé del mi szerv a fi ze té si kö te le zett sé gét

a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg ál la po -
dás ban rög zí tett mó don tel je sí ti.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lal ta kat a nem hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la ká sok be szer zé se kor a ma gán be fek te tõ vel meg -
kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás ban rög zí te ni kell.

37/B.  § A hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben az az zal azo nos
alap te rü le tû és kom fort fo ko za tú ál la mi tu laj do nú, HM va -
gyon ke ze lé sû la kás ra az e ren de let sze rint meg ál la pít ha tó
lak bért a bér lõ a hon vé del mi szerv ré szé re fi ze ti meg.
 Ebben az eset ben – füg get le nül at tól, hogy ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás bér lõ vagy jog cím nél kü li la -
kás hasz ná ló ál tal la kott, vagy üres – a ma gán be fek te tõ vel
kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi kö te le zett sé get mint el len szol gál ta tást a ma gán -
be fek te tõ vagy an nak kép vi se lõ je ré szé re a hon vé del mi
szerv tel je sí ti.”

12.  §

Az R. a kö vet ke zõ 40/A.  §-sal egé szül ki:
„40/A.  § (1) A nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott

ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér lõ jé nek a bér -
le ti jog vi szonnyal össze füg gõ jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re,
a ma gán be fek te tõ vel kö tött bér le ti szer zõ dés és a
Lakástör vény ren del ke zé sei az irány adó ak.

(2) A hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 34.  §-ban fog lalt ke -
ze lõi fel ada tok el lá tá sa te kin te té ben a ma gán be fek te tõ vel
kö tött meg ál la po dás az irány adó. A bér lõ eb ben az eset ben 
is kö te les a 35.  §-ban fog lalt be je len té si kö te le zett sé gé nek
ele get ten ni.

(3) A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv az (1) és (2) be kez -
dé sek vo nat ko zá sá ban a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he -
lye zé si célú meg ál la po dás tar tal má ról a bér lõ nek ki je lölt
sze mélyt kö te les tá jé koz tat ni.

(4) Ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás nak
nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, a 40.  §-ban fog lalt
mun ká la tok el vég zé sé hez a bér lõ kö te les ki kér ni a he lyi la -
kás gaz dál ko dá si szerv elõ ze tes hoz zá já ru lá sát. A hon vé -
del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kás ese té ben a 40.  §-ban fog lalt bér be adói hoz zá -
já ru lás csak a ma gán be fek te tõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sát
( engedélyét) köve tõen ad ha tó meg.”

13.  §

Az R. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:
„46/A.  § Ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás

bér be adó ja hon vé del mi szerv, a la kás vissza adá sa te kin te -
té ben a 41–45.  §-t kell al kal maz ni az zal, hogy a la kás
vissza adá sá nak té nyé rõl, a vissza adás so rán meg ál la pí tott
bér lõt és/vagy a bér be adót ter he lõ kö te le zett sé gek rõl a
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bér be adó hon vé del mi szerv a he lyi la kó ház ke ze lõ szerv ál -
tal fel vett jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel
ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.”

14.  §

(1) Az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti ér de kû ki ne ve zés, át he lye zés, to váb bá
a más szerv hez ha tá ro zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lés
kö vet kez té ben az új szol gá la ti he lye sze rin ti, más la kás el -
lá tá si kör zet be tar to zó hely õr sé gi, il let ve egyéb (utalt) te -
le pü lés re át köl tö zõ hi va tá sos ka to nát a HM ren del ke zé sû
la ká sa, to váb bá a HM ren del ke zé si kö rén kí vül esõ ön kor -
mány za ti la ká sa vissza adá sa kor a bér be adó (ke ze lõ) ál tal
jog sze rû en meg ál la pí tott kar ban tar tá si kö te le zett sé gek
(mun kák) tel je sí té sé nek szám lá val iga zolt költ sé ge i re la -
kás kar ban tar tá si költ ség té rí tés il le ti meg.”

(2) Az R. 47.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az (1)–(3) be kez dé sek nem al kal maz ha tó ak az
olyan ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ra, amely -
nek az idõ sza kos fel újí tá sá ra a ma gán be fek te tõ vel kö tött
el he lye zé si célú meg ál la po dás ki ter jed vagy an nak tel je sí -
té sé re üze mel te té si, vál lal ko zá si szer zõ dést kö tött a hon -
vé del mi szerv a ma gán be fek te tõ vel.”

15.  §

Az R. 49.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár ni ak -

kor is, ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás nak
nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, az zal, hogy a kö te -
le zet ten és a la kó ház ke ze lõn túl a ma gán be fek te tõt vagy
an nak kép vi se lõ jét is ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. Az ér -
te sí tés nek tar tal maz nia kell az (5)–(6) be kez dé sek ben fog -
lal ta kat is.

(5) A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás jog cím
nél kü li hasz ná ló ja az e ren de let sze rint meg ál la pí tott la -
kás hasz ná la ti dí jat a hon vé del mi szerv ré szé re fi ze ti meg.
Ez zel egy ide jû leg a hon vé del mi szerv a fi ze té si kö te le zett -
sé gét a jog cím nél kü li la kás hasz ná lat ke let ke zé sé tõl a la -
kás ki ürí té sé ig az el he lye zé si célú meg ál la po dás alap ján

a) a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 37/A.  § (4) be -
kez dé se, vagy

b) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a 37/B.  § alap ján
tel je sí ti.

(6) Az (5) be kez dés a) pont ja ese tén a he lyi la kás gaz dál -
ko dá si szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a fo lyó sí tó szer vet a fi -
ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód já ról, il let ve an nak
meg vál to zá sá ról.”

16.  §

Az R. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„52.  § (1) A HM ren del ke zé sû la kás bér le té nek kö zös

meg egye zés sel tör té nõ meg szün te té sét tar tal ma zó szer zõ -
dést a bér lõ vel (bér lõ tár sak kal)

a) ál la mi tu laj do nú HM va gyon ke ze lé sû la kás ese té ben 
a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv,

b) ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ese té ben a he lyi ön -
kor mány zat bér be adó szer ve,

c) a nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be -
fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben a ma gán be fek te -
tõ vagy an nak arra jo go sult kép vi se lõ je,

d) a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma gán be fek te -
tõi HM ren del ke zé sû la kás ese té ben – a ma gán be fek te tõ
vagy an nak kép vi se lõ je egy ide jû ér te sí té sé vel – a he lyi la -
kás gaz dál ko dá si szerv
köti meg.

(2) Az (1) be kez dés b)–c) pont ja i ban fog lalt ese tek ben a 
bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te -
té sé nek szán dé ká ról és an nak té nyé rõl a bér lõ kö te les ér te -
sí te ni a he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vet.

(3) A la kás bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té -
nõ meg szün te té se so rán

a) ön kor mány za ti tu laj do nú, HM bér lõ ki je lö lé si vagy
is mé tel ten gya ko rol ha tó bér lõ ki vá lasz tá si jogú la kás ese -
tén az 54.  § sze rint meg ál la pí tott pénz be li té rí té sek,

b) HM ren del ke zé sû ál la mi tu laj do nú la kás ese tén az
54.  § sze rint meg ál la pí tott ki ürí té si vagy cse re té rí tés fi zet -
he tõ.

(4) Az ön kor mány za ti tu laj do nú, HM bér lõ ki je lö lé si
vagy is mé tel ten gya ko rol ha tó bér lõ ki vá lasz tá si jogú la kás
bér le te – pénz be li té rí tés ki kö té sé vel – a bér lõ (bér lõ tár -
sak), a bér be adó és a bér lõ ki je lö lé si jo got gya kor ló he lyi
la kás gaz dál ko dá si szerv kö zös meg ál la po dá sá val szün tet -
he tõ meg. A nem a hon vé del mi szerv ál tal bér be adott ma -
gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás bér le te a bér lõ (bér -
lõ tár sak), a bér be adó ma gán be fek te tõ, vagy an nak arra jo -
go sult kép vi se lõ je és az el he lye zé si célú meg ál la po dás
alap ján meg szer zett bér lõ ki je lö lé si vagy bér lõ ki vá lasz tá si
jo got gya kor ló he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv kö zös meg -
ál la po dá sá val szün tet he tõ meg.

(5) Ha a la kás bér let meg szün te té se kor a fe lek pénz be li
té rí tés ben is meg ál la pod tak, a szer zõ dés hez a te rü le ti la -
kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás tá mo gat ási egy sé gé nek a
hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. A hoz zá já ru lás meg adá sa ese -
tén a szer zõ dés a meg kö té se idõ pont já tól jön lét re.”

17.  §

(1) Az R. 55.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 28.  § (1) be kez dé se vagy a 28/A.  § (1) be kez dé se
sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szóló la kás bér let meg -
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szün te té se kor a ki ürí té si té rí tés ben ak kor le het meg ál la -
pod ni, ha a bér lõ”

(2) Az R. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az 54.  § (2) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja sze rin ti 
ki ürí té si té rí tés össze gé vel meg egye zõ té rí tés fi zet he tõ an -
nak a bér lõ nek, aki nek a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la -
kás ra a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér le te a ma -
gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás
meg szû né se  miatt szû nik meg, fel té ve, hogy a (2) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lek fenn áll nak.”

18.  §

Az R. 56.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ha tá ro zat lan idõ tar tam ra és a 28.  § (1) be kez dé se,
 illetõleg a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet -
ke zé sé ig  szóló bér let meg szün te té se ese tén cse re té rí tés ak -
kor fi zet he tõ, ha a bér lõ ré szé re egy ide jû leg a 13.  §-ban
fog lal tak sze rin ti la kás fel aján lás cí mén ke rül sor olyan
má sik la kás bér be adá sá ra,”

19.  §

Az R. 57.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„57.  § A HM ren del ke zé sû la kás jog cím nél kü li hasz ná -
ló ja e ren de let sze rin ti meg fe le lõ el he lye zés re igé nyét csak 
ak kor ér vé nye sít he ti, ha õ maga vagy a vele együtt la kó
 házastársa (élet tár sa), sa ját ház tar tá sá ban ne velt kis ko rú
gyer mek e (örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt gyerme -
ke) – be le ért ve a fel so rol tak kö zös tu laj do nát is – ugyan -
azon a te le pü lé sen nem ren del ke zik a 62.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott, be köl töz he tõ la kás tu laj don jo gá val
vagy ön kor mány za ti, il le tõ leg ál la mi tu laj do nú la kás ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra vagy a 28.  § (1) be kez dé se, il le tõ leg a
28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig
 szóló bér le ti jo gá val.”

20.  §

(1) Az R. 58.  § (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nem tart hat igényt meg fe le lõ el he lye zés re az a volt
bér lõ, aki nek a HM szol gá la ti la kás ra 1994. ja nu ár 1. elõtt
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, to váb bá a HM ren del ke zé sû la -
kás ra e ren de let 28.  § (1) be kez dé se, to váb bá a 28/A.  §
(1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig  szólóan kö -
tött bér le ti szer zõ dé se azért szûnt meg, mert”

(2) Az R. 58.  § (4) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Nem igé nyel het meg fe le lõ el he lye zést az a sze mély, aki -
nek a la kás bér le te a)

„b) 8.  § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró ok aló li fel men -
tés alap ján ka pott la kás te kin te té ben, a 28.  § (1) be kez dés,
to váb bá a 28/A.  § (1) be kez dés sze rint ki kö tött fel té tel be -
kö vet ke zé sé vel,

c) 28.  § (1) be kez dé sé tõl, to váb bá a 28/A.  § (1) be kez -
dé sé tõl el té rõ en ki kö tött fel té tel be kö vet ke zé sé vel
szûnt meg.”

21.  §

Az R. a kö vet ke zõ 60/A.  §-sal egé szül ki:
„60/A.  § Amennyi ben a vál lal ko zói HM ren del ke zé sû

la kás ra a 28/A.  § (1) be kez dé se sze rint lét re jött bér let a
ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás
meg szû né se  miatt szûnt meg, a hon vé del mi szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó bér lõ ré szé re ugyan azon a te le pü lé sen lévõ,
a 9.  § (1) és (4) be kez dé se sze rin ti jo gos igény mér té ké nek
meg fe le lõ má sik

a) ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj do nú HM ren del ke -
zé sû la kást e ren de let 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel
be kö vet ke zé sé ig  szólóan, vagy

b) ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kást e ren de let
28/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel be kö vet ke zé sé ig
 szólóan
kell bér be adni.”

22.  §

Az R. 62.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) HM ren del ke zé sû ön kor mány za ti la kás hi á nyá ban
a jog cím nél kü li hasz ná lók el he lye zé sét le he tõ ség sze rint
az e cél ra ki je lölt ál la mi tu laj do nú HM va gyon ke ze lé sû la -
kó épü let ben lévõ la ká sok kal kell meg ol da ni. A vál lal ko -
zói HM ren del ke zé sû la kást meg fe le lõ el he lye zés cí mén
nem le het bér be adni.”

23.  §

Az R. 64.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás bér le te ma -

gán sze mé lyek kö zött nem cse rél he tõ el.”

24.  §

Az R. 66.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás bér le ti jo gát

e ren de let sza bá lyai sze rint foly tat ni nem le het. Azon sze -
mé lyek, akik vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás ban lak -
nak és az (1)–(5) be kez dés sza bá lyai sze rint a la kás bér le ti
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jo gát foly tat hat nák, e ren de let sza bá lyai sze rint meg fe le lõ
el he lye zés re vagy ki ürí té si té rí tés re tart hat nak igényt.”

25.  §

Az R. 67.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû la kás nem ad ha tó

al bér let be.”

26.  §

Az R. a kö vet ke zõ 83/A. és 83/B.  §-sal egé szül ki:
„83/A.  § (1) Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren -

del ke zé sû la kó épü let ben ta lál ha tó nem la kás cél já ra szol -
gá ló he lyi ség bér be adó ja a hon vé del mi szerv, a bér be adás
so rán e fe je zet sza bá lya it kell al kal maz ni a (2)–(6) be kez -
dés ben fog lalt el té ré sek kel.

(2) A 74.  § (2) be kez dés sze rin ti pá lyáz ta tás meg in dí tá -
sá ról és a he lyi ség bér le ti szer zõ dés meg kö té sé rõl a te rü le ti
la kás gaz dál ko dá si szerv ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.

(3) A 77.  § (1) be kez dés, va la mint a 79.  § sze rin ti he lyi -
ség át adás ról és át vé tel rõl a la kó ház ke ze lõ a te rü le ti la kás -
gaz dál ko dá si szerv út ján ér te sí ti a ma gán be fek te tõt.

(4) Az éves bér le ti díj nem le het ke ve sebb a 81.  § (1) be -
kez dé se sze rint meg ha tá ro zott ér ték nél és a ma gán be fek te -
tõt meg il le tõ el he lye zé si célú meg ál la po dás ban rög zí tett
és a hon vé del mi szer vet ter he lõ pénz be li el len szol gál ta tás
egy évre le bon tott, az év köz ben tör té nõ bér be adás ese tén
en nek ará nyo san ki szá mí tott össze gé nél.

(5) A 83.  § sze rin ti hoz zá já ru lás té nyé rõl a te rü le ti la -
kás gaz dál ko dá si szerv tá jé koz tat ja a ma gán be fek te tõt.

(6) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi ség leg fel jebb a ma gán be fek te tõi meg ál la -
po dás meg szû né sé ig ad ha tó bér be.

83/B.  § (1) Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren del -
ke zé sû la kó épü let ben lévõ nem la kás cél já ra szol gá ló he -
lyi ség nek nem a hon vé del mi szerv a bér be adó ja, a bér be -
adás te kin te té ben e fe je zet sza bá lya it a (2)–(5) be kez dés -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A 74.  § sze rin ti pá lyá za ti el já rást a he lyi ség bér lõ jé -
nek ki vá lasz tá sá ra kell le foly tat ni. A pá lyá za tot nyert sze -
mélyt a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv kö te les bér lõ ként
ki vá lasz ta ni és er rõl a ma gán be fek te tõt ér te sí te ni.

(3) A pá lyá za ti el já rás csak ak kor in dít ha tó meg, ha a
ma gán be fek te tõi meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek fenn -
áll nak. A meg ál la po dás ban fog lalt fel té tel hi á nyá ban pá -
lyá za ti el já rás ab ban az eset ben in dít ha tó meg, ha azt a ma -
gán be fek te tõ írás ban en ge dé lye zi, vagy a hon vé del mi
szerv ez irá nyú meg ke re sé sé hez írás ban hoz zá já rul. Az en -
ge dély nek, hoz zá já ru lás nak tar tal maz nia kell a bér be adás
ma gán be fek te tõ ál tal ki kö tött fel té te le it, így kü lö nö sen a
bér le ti szer zõ dés tar ta mát és a bér le ti díj mér té két.

(4) A he lyi ség bér be adó ja a ma gán be fek te tõ, vagy an -
nak a bér be adás ra jo go sult szer ve, szer ve ze ti egy sé ge

vagy az ál ta la meg je lölt és a bér be adás ra fel ha tal ma zott
kép vi se lõ je.

(5) A he lyi ség bér le ti szer zõ dés alap ján a ma gán be fek te -
tõt meg il le tõ bér le ti díj ból el kell szá mol ni a hon vé del mi
szer vet meg il le tõ há nyad dal. E há nyad nem le het ke ve sebb 
a pá lyá za ti el já rás so rán fel me rü lõ és a hon vé del mi szer vet 
ter he lõ költ sé gek össze gé nél. Er rõl a ma gán be fek te tõ vel
kö tött el he lye zé si célú meg ál la po dás ban, vagy ilyen tar tal -
mú ren del ke zé se hi á nyá ban a (3) be kez dés sze rin ti en ge -
dély ben, hoz zá já ru lás ban ren del kez ni kell.”

27.  §

Az R. 84.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ahol igény lõ hi á nyá ban – a szük sé ges tar ta lé kon
fe lül – HM ren del ke zé sû üres sze mély gép ko csi tá ro ló he -
lyi ség van, azt leg fel jebb 2 év idõ tar tam ra, a he lyi vi szo -
nyok sze rin ti bér le ti díj jal, más ter mé sze tes sze mély nek a
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv bér be ad hat ja sze mély gép -
ko csi tá ro lás cél já ra. Ha a ma gán be fek te tõi meg ál la po dás
le jár tá ig 2 év vagy an nál ke ve sebb idõ van hát ra, a bér let
tar ta mát leg fel jebb a ma gán be fek te tõi meg ál la po dás meg -
szû né sé ig  szólóan le het meg ha tá roz ni.”

28.  §

Az R. 87.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön ál ló la kó in gat lan ban vagy az ah hoz tar to zó
te rü le ten lévõ sze mély gép ko csi tá ro lót a la kás bér lõ je ré -
szé re kell bér be adni, ha sze mély gép ko csi van az õ vagy
vele jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá tar to -
zó ja tu laj do ná ban, vagy meg ál la po dás alap ján tar tós hasz -
ná la tá ban. Így kell el jár ni a sor há zi la kás hoz tar to zó ilyen
he lyi ség ese té ben is.”

29.  §

Az R. 88.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„88.  § A bér lõ a he lyi sé get ki zá ró lag a sa ját, vagy a vele

jog sze rû en, ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá tar to zó ja
tu laj do ná ban, il le tõ leg meg ál la po dás alap ján tar tós hasz -
ná la tá ban lévõ sze mély gép ko csi tá ro lá sá ra hasz nál hat ja.
A bér lõ a he lyi ség be más sze mélyt nem fo gad hat be, hasz -
ná la tát más nak nem en ged he ti át.”

30.  §

(1) Az R. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) Sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  §
(1) és (2) be kez dé se csak ak kor al kal maz ha tó, ha a bér lõ vagy 
a vele jog sze rû en ál lan dó jel leg gel együtt la kó hoz zá tar to zó ja 
sze mély gép ko csi tu laj don jo gá val, il le tõ leg meg ál la po dás
alap ján tar tós hasz ná la ti jo gá val rendel kezik.”

(2) Az R. 90.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Vál lal ko zói HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi tá -
ro ló he lyi ség ese té ben a 30.  § (1) és (2) be kez dé se nem al -
kal maz ha tó. A volt bér lõ eb ben az eset ben má sik cse re he -
lyi ség re tart hat igényt. Ugyan így kell el jár ni ak kor is, ha a
bér le ti szer zõ dés azért szûnt meg, mert a ma gán be fek te tõi
meg ál la po dás tar ta ma le járt.”

31.  §

Az R. 93.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A vál lal ko zói HM ren del ke zé sû sze mély gép ko csi

tá ro ló he lyi ség bér le ti joga nem cse rél he tõ el.”

32.  §

Az R. a kö vet ke zõ 95/A.  §-sal egé szül ki:
„95/A.  § Amennyi ben a ma gán be fek te tõi HM ren del ke -

zé sû sze mély gép ko csi tá ro ló he lyi ség bér be adó ja a hon vé -
del mi szerv, an nak át adá sá ra, át vé te lé re a 95.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak az irány adók az zal, hogy az át adás ról és az át -
vé tel rõl a he lyi la kó ház ke ze lõ szerv a hon vé del mi szerv
út ján tá jé koz tat ja a ma gán be fek te tõt.”

33.  §

Az R. a kö vet ke zõ 96/A.  §-sal egé szül ki:
„96/A.  § A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás

ese té ben a 96.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti idõ tar ta mot
a ma gán be fek te tõi meg ál la po dás alap ján a hon vé del mi
szer vet meg il le tõ ren del ke zé si jog meg szer zé sé tõl kell
szá mí ta ni az zal, hogy az el ide ge ní té sé re tör té nõ ki je lö lés -
re csak ak kor ke rül het sor, ha a la kás (la kó épü let) a
 Magyar Ál lam tu laj do ná ba és a HM va gyon ke ze lé sé be
 került.”

34.  §

Az R. 102.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je a
HM vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
és a HM Hon véd Ve zér kar fõ nök út ján tesz ja vas la tot a
hon vé del mi mi nisz ter nek az el ide ge ní tés re tör té nõ ki je lö -
lés re vagy a ki je lö lé si ja vas lat el uta sí tá sá ra.”

35.  §

Az R. a kö vet ke zõ új al cím mel és 131/A.  §-sal egé szül ki:

„Hozzájárulás magánbefektetõi HM rendelkezésû lakás
és helyiség elidegenítéséhez

131/A.  § A ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás el -
ide ge ní té sé hez a ma gán be fek te tõi meg ál la po dás tar ta ma
(fu tam ide je) alatt a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv já rul -
hat hoz zá. A hoz zá já ru lás ab ban az eset ben ad ha tó meg, ha

a) az ér té ke sí tést a ma gán be fek te tõ kez de mé nye zi,
b) az zal a cél lal, hogy a la kást a bér lõ ja vá ra el ide ge nít -

se, és
c) az el ide ge ní tés a he lyi la kás gaz dál ko dá si ér de ke ket

nem sér ti.”

36.  §

Az R. 145.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell el jár -

ni ak kor is, ha a ma gán be fek te tõi HM ren del ke zé sû la kás
bér be adó ja hon vé del mi szerv.”

37.  §

Az R. a kö vet ke zõ 152/A.  §-sal egé szül ki:
„152/A.  § (1) La kás vá sár lás cél já ból, kom pen za tív jel -

leg gel élet ko ri kor lá tok nél kül vissza nem té rí ten dõ jut ta -
tás ra jo go sult az a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na, to váb -
bá a hon vé del mi szerv vel jog vi szony ban álló köztisztvi -
selõ, köz al kal ma zott és mun ka vál la ló, aki nek a 28/A.  §
(1) be kez dés sze rin ti la kás bér le ti szer zõ dé se azért szû nik
meg, mert

a) a ma gán be fek te tõ vel kö tött el he lye zé si célú meg -
állapodás meg szûnt, és má sik – e ren de let 60/A.  §-ában
fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren del ke zé sû la kás
a szol gá la ti hely sze rin ti la kás el lá tá si kör zet ben a bér let
meg szû né sé vel egy ide jû leg nem jut tat ha tó;

b) a szol gá la ti, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nya a 30.  § (1)–(2), to váb bá (5) be kez dé sé ben fog lal tak 
sze rint, a ma gán be fek te tõ vel kö tött meg ál la po dás le jár ta
elõtt szû nik meg, és má sik – e ren de let 31/A.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren del ke -
zé sû la kás ré szé re a bér let meg szû né sé vel egy ide jû leg nem 
jut tat ha tó;

c) a hon vé del mi szerv vel fenn ál ló jog vi szo nya olyan
ok ból szû nik meg, mely alap ján e ren de let sze rint meg fe le -
lõ el he lye zés re jo go sult jog cím nél kü li la kás hasz ná lat sza -
bá lyai alap ján kell el jár ni, de má sik – e ren de let 62.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ – HM ren -
del ke zé sû la kás ré szé re a bér let meg szû né sé vel egy ide jû -
leg nem jut tat ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rint nyúj tott jut ta tás mér té ke a
152.  § (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott min den ko ri leg ma -
ga sabb összeg 1,75-sze re se, de nem ha lad hat ja meg az
igény lõ ál tal vá sá rolt la kás vé tel árát.”
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38.  §

Az R. a kö vet ke zõ 159/B.  §-sal egé szül ki:
„159/B.  § (1) A 152/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ese -

tek ben la kás vá sár lás cél já ból, kom pen za tív jel leg gel élet -
ko ri kor lá tok nél kül mun kál ta tói köl csön ad ha tó az azt ké -
rel me zõ ré szé re, fel té ve, hogy meg fe lel a köl csön nyúj tás
e ren de let ben fog lalt egyéb fel té te le i nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rint nyúj tott mun kál ta tói köl -
csön leg fel jebb a 159.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 szerint meg ál la pít ha tó tá mo ga tás leg ma ga sabb ér té ké nek
1,75-sze re se le het.

(3) A kom pen za tív jel le gû mun kál ta tói köl csön a
152/A.  §-ban fog lalt kom pen za tív jel le gû vissza nem té rí -
ten dõ jut ta tás sal együt te sen is igény be ve he tõ. Az együt te -
sen nyúj tott tá mo ga tá sok azon ban eb ben az eset ben sem
ha lad hat ják meg a ké rel me zõ ál tal vá sá rolt la kás vé tel -
árát.”

39.  §

Az R. 168.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel kell mon da ni a mun kál ta tói köl csönt és vissza kell
von ni a már jó vá írt en ged ményt, ha a ked vez mé nye zett)

„e) hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ka to nai szol gá la ti vi szo -
nya jog sza bály ban elõ írt kép zé si kö te le zett ség ön hi bá ból
tör té nõ nem tel je sí té se, to váb bá össze fér he tet len ség meg -
szün te té sé nek el mu lasz tá sa, va la mint eskü le té te lé nek
meg ta ga dá sa, ma gyar ál lam pol gár ság el vesz té se, más
 állam ál lam pol gár sá gá nak a meg szer zé se, és va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség szán dé kos el mu lasz tá sa  miatt
a tör vény ere jé nél fog va,”
(szûnt meg.)

40.  §

Az R. 175.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„175.  § A köl csön tá mo ga tás ban együt te sen ré sze sí tett

hoz zá tar to zó kat úgy kell te kin te ni, mint ha a köl csönt egy -
más kö zött egyen lõ arány ban kap ták vol na, de a vissza -
fizetéséért egye tem le ges fe le lõs ség gel tar toz nak.”

41.  §

Az R. 180.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv)
„e) együtt mû kö dik a te rü le ti leg ille té kes la kó ház ke ze lõ

szerv vel, a ma gán be fek te tõ vel vagy an nak bér be adás ra jo -
go sult kép vi se lõ jé vel, kap cso la tot tart a ka to nai, rend vé -
del mi és ön kor mány za ti szer vek kel.”

42.  §

Az R. 183.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv)
„j) el bí rál ja a he lyi és te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szer -

vek la ká sok bér le té re, vá sár lá sá ra, épí té sé re, va la mint
a HM ren del ke zé sû la kás ál lo mány ma gán be fek te tõi meg -
ál la po dás sal tör té nõ fej lesz té sé re tett ja vas la ta it,”

43.  §

Az R. 189.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hon vé del mi szer vek szer ve ze ti vál to zá sa i val
össze füg gés ben a HM Köz pon ti La kás bi zott ság el nö ke
dönt a HM Köz pon ti La kás bi zott ság ide ig le nes sze mé lyi,
to váb bá a 187.  § (2) be kez dé se sze rin ti ke ret gaz da lakás -
bizottságok ide ig le nes szer ve ze ti össze té te lé rõl, amit
a Hon vé del mi Köz löny ben köz le mény for má já ban tesz
köz zé.”

44.  §

Az R. 190.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(A bi zott ság a ha tás kö ré ben)
„d) dönt a HM fõ osz tály ve ze tõi, va la mint a ve lük azo -

nos vagy ma ga sabb be so ro lá sú ve ze tõi (pa rancs no ki) be -
osz tást el lá tó sze mé lyek, to váb bá a HM Köz pon ti La kás -
bi zott ság el nö ké nek, tit ká rá nak és az MH ve zény lõ zász ló -
sá nak a la kás ügye i ben,”

Záró rendelkezések

45.  §

Az R. – e ren de let 40.  §-ával mó do sí tott – 175.  §-ában
fog lalt fe le lõs sé get e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen
meg ítélt mun kál ta tói köl csön tá mo ga tás ban együt te sen ré -
sze sü lõk ese té ben kell meg ál la pí ta ni.

Hatálybalépés

46.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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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 Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör -
vény) 5. szá mú mel lék le té nek 27. pont ja alap ján – fi gye lem -
mel a költ ség ve té si tör vény 30.  § (1) be kez dé sé re – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A szak is ko la és szak kö zép is ko la ki len ce dik év fo lya -
mán a gya kor la ti ok ta tás tá mo ga tá sá nak igény lé sé rõl,
 folyósításáról és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 14/2006.
(IV. 3.) OM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  § (1) bekez -
désének he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás igény lé se és fo lyó sí tá sa a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói ese té -
ben az ille té kes MÁK-on ke resz tül a Ren de let 13.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint – a Ren de let 12/G.  §-a figye -
lembe véte lével – tör té nik.”

(2) Az R. 6.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A MÁK Igaz ga tó sá gok a Ren de let 14.  §-ában meg -
ha tá ro zot tak sze rint jár nak el. Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
az ada tok fe lül vizs gá la ta után a szük sé ges elõ irány za tot
a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3/1 Ok ta tá si célú
hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa címû
elõ irány za ta ter hé re a MÁK ré szé re a nor ma tí va ki uta lá sá -
hoz szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 4.  § (1) be kez dé sé ben „a köz ok ta tás ról  szóló

1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let” szö veg he lyé be „a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá -
ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let)” szö veg,

b) az R. 8.  § (6) be kez dé sé ben „a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let nek” szö veg he lyé be
a „Ren de let nek”
szö veg lép.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
54/2006. (XII. 5.) OGY

határozata

dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ko vács
 Zoltán or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Veszp -
rémi Vá ro si Bí ró ság 8.B.1737/2006/3. szá mú meg ke re sé -
sé vel érin tett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 4-i ülés nap ján
 fogadta el.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

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

határozata

katonai bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bíró -
ságok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács és a hon vé del mi mi nisz ter
együt tes elõ ter jesz té sé re

dr. Hil denb rand Ró ber tet 2006. de cem ber 30-ai
 hatállyal – bí rói tiszt sé gé nek meg tar tá sa mel lett – ka to nai
 bírói tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: 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 Al kot mány 52.  § (1) be kez dés, va la mint az ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
 szóló 1994. évi LXXX. tör vény 14.  § (3) be kez dé se alap -
ján, a leg fõbb ügyész ja vas la tá ra dr. Ko vács Ár pá dot
 katonai fõ ügyésszé, a leg fõbb ügyész he lyet te sé vé 2006.
de cem ber 16-ai ha tállyal, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: V-3/5475/2006.

A Köz tár sa sá gi El nök
249/2006. (XII. 5.) KE

ha tá ro za ta

legfõbb ügyész helyettesének kinevezésérõl

Az Al kot mány 52.  § (1) be kez dés, va la mint az ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
 szóló 1994. évi LXXX. tör vény 14.  § (3) be kez dé se alap -
ján, a leg fõbb ügyész ja vas la tá ra dr. Bo no mi Nóra Ka ta lint
a leg fõbb ügyész he lyet te sé vé 2006. de cem ber 16-ai ha -
tállyal, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: V-3/5472/2006.

A Köztársasági Elnök
250/2006. (XII. 5.) KE

határozata

altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló

2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Gyõ rös sy
Fe renc al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem ber
29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5095/2006.

A Köztársasági Elnök
251/2006. (XII. 5.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Sági
 János ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem ber
29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

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

határozata

határõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
állo mányú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény 54.  § alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Sütõ Ta más ha tár õr vezér -
õrnagy szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem ber 30-án meg -
szün te tem, és 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ok tó ber 20.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4782/2006.

A Köztársasági Elnök
253/2006. (XII. 5.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Né meth
Ist ván dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006. de cem -
ber 29-én meg szün te tem, és 2006. de cem ber 30-ai
 hatállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5093/2006.

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

határozata

határõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont ja alap ján,
te kin tet tel a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
197.  § (4) be kez dé sé re, a bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
vissza vo nom a 22/2005. (II. 16.) KE ha tá ro za to mat, és
meg ál la pí tom, hogy Fe ren csik Pál ha tár õr dan dár tá bor nok 
szol gá la ti vi szo nya 2005. no vem ber 30-án meg szûnt,
 egyúttal 2005. de cem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba
he lye zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. no vem ber 29.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0441-2/2006.

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

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) bekez -
désének a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Ta más Sán dor ez re dest 2006. de cem ber 29-ei
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 20.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. no vem ber 24.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5291-2006.
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A Köztársasági Elnök
256/2006. (XII. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, ki ma gas ló szín vo na lú 
szak mai mun ká já ért

Don gó Ist ván né nak, a Kü bek há zi Ál ta lá nos Is ko la
 nyugalmazott igaz ga tó he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. ok tó ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4758/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

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 Kor mány a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk
vá lasz tá sá ról, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re
vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vény 72.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 59/A.  §-ának vég re haj tá sa
 érdekében – a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok kö zött lét re jött in gye nes
hasz ná la ti meg ál la po dá sok figye lembe véte lével – egy -
szeri in gye nes va gyon jut ta tás ként az or szá gos ki sebb sé gi
ön kor mány za tok tu laj do ná ba adja a mel lék let ben meg -
jelölt, kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la no kat, il le tõ leg
 ingatlanrészeket.

2. A Kor mány fel hív ja a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá -
got, hogy az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat tal az in gye -
nes tu laj don ba adá si szer zõ dést úgy kell meg köt ni, hogy
az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat szá má ra biz to sí tott, az
in gat lan fenn ma ra dó ré szén fenn ál ló ha tá ro zat lan ide jû
bér le ti jog vi szony – az an nak fe lül vizs gá la ta kö vet kez té -
ben eset le ge sen szük sé ges mó do sí tá sok mel lett – fenn ma -
rad jon.

3. A Kor mány meg bíz za a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
sá got, hogy a tu laj do nos vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba
tör té nõ be jegy zé sé re al kal mas, in gye nes tu laj don ba adás -
ról  szóló szer zõ dé se ket 2006. de cem ber 31-éig kös se meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let az 1116/2006. (XII. 5.) Korm. ha tá ro zat hoz

Ön kor mány zat In gat lan címe

In gat lan ada tok

föld
m2

épü let
m2

mû em lé ki
meg jegy zés

Bol gár Or szá gos
Ön kor mány zat és Fõ vá ro si
Bol gár Ön kor mány zat

1097 Bu da pest IX., Ló nyai u. 41.
ép.: B.
hrsz.:
37097/0/B/6
37097/0/B/15
37097/0/B/16

– 222
 (51 m2 ga lé ri á val)

Or szá gos Ci gány
Ön kor mány zat

1074 Bu da pest VII., Do hány u. 76.
I. eme let
hrsz.: 33679

– 291 in gat lan rész

Gö rög Or szá gos
Ön kor mány zat és Fõ vá ro si
Gö rög Ön kor mány zat

1054 Bu da pest V., Vé csey u. 5. I. em.
hrsz.: 24722/0/A/8

– 378 Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let

Or szá gos Hor vát
Ön kor mány zat és Fõ vá ro si
Hor vát Ön kor mány zat

1089 Bu da pest VIII., Bíró L. u. 24.
hrsz.: 38806

690 290

Or szá gos Len gyel Ki sebb sé gi 
Ön kor mány zat

1102 Bu da pest X., Ál lo más u. 10.
ép.: A fsz.
hrsz.: 39007/0/A/2

455 285

Ma gyar or szá gi Né me tek
Or szá gos Ön kor mány za ta

1026 Bu da pest II., Jú lia u. 9. alag sor 1.,
mfsz. 1. és ga rázs
hrsz.:
11510/36/A/1
11510/36/A/2
11510/36/A/3

850 266
(+26 m2

egyéb te rü let tel)
ga rázs: 23

Or szá gos Ör mény
Ön kor mány zat

Bu da pest II., Pa la tinus u. 4.
hrsz.: 15178/13/A/1

– 156
(Az ala pí tó

ok irat sze rint hoz zá  
tar to zó mel lék -
he lyisé gek +36
és 23 m2 te rasz,
1. sz. tá ro ló, 3.
és 4. sz. gép -

ko csi be ál ló hely)

Ma gyar or szá gi Ro má nok
Or szá gos Ön kor mány za ta
és ro mán he lyi ön kor mány zat

Szék ház: 5700 Gyu la, Vár u. 16.
(5700 Gyu la, Emi nes cu u. 1.)
hrsz.: 2576

906 262

Ma gyar or szá gi Ro má nok
Or szá gos Ön kor mány za ta

Fõ vá ro si Ki ren delt ség: 1053 Bu da pest V.,
Fe ren ci ek tere 3. II. em. 6/B
hrsz.: 24004/A/31

– 59 Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let

Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat

1147 Bu da pest XIV., Gyar mat u. 85/B
hrsz.: 31076/1

538 259
(30 m2 ga rázzsal)

Szerb Or szá gos
Ön kor mány zat és Fõ vá ro si
Szerb Ön kor mány zat

1055 Bu da pest V., Falk M. u. 3. II. em.
hrsz.:
24926/0/A/25
24926/0/A/26
24926/0/A/27
24926/0/A/28

– 425 Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let

Or szá gos Szlo vák
Ön kor mány zat

1114 Bu da pest XI., Fad rusz u. 11/A
hrsz.: 4367/36

658 298+66 te tõ tér
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Ön kor mány zat In gat lan címe

In gat lan ada tok

föld
m2

épü let
m2

mû em lé ki
meg jegy zés

Or szá gos Szlo vén
Ön kor mány zat

Szék ház: 9985 Fel sõ szöl nök,
Temp lom u. 8.
hrsz.: 3

1070 160 +mel lék épü let
20

(118 m2

au tó par ko ló val)

Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let

és Mû em lé ki
kör nye ze te

a Rum bach S. u.
11–13.

Zsi na gó gá nak

Or szá gos Szlo vén
Ön kor mány zat

Fõ vá ro si Ki ren delt ség: Bu da pest VII.,
Rum bach S. u. 12. III/1.
hrsz.: 34210/1/A/9

– 99

Or szá gos Uk rán
Ön kor mány zat

1065 Bu da pest VI., Ha jós u. 1.
hrsz.: 29341/0/A/16

208 379 Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let

A Kormány
1117/2006. (XII. 5.) Korm.

határozata

a Barankovics István Alapítvány támogatásáról

A Kor mány

– a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 32.  §-ának (5) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján az I. Or szág gyû lés fe je zet, 8. Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa cím elõ irány za tát mó do sít ja, va -
la mint

– az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a
2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból át cso por to sí tást rend el el

a mel lék let ben fog lal tak sze rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Mel lék let az 1117/2006. (XII. 5.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

265823 5 Tar ta lék –43,9

271745 6 Ba ran ko vics Ala pít vány 50,1



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok –6,2

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 50,1 50,1

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány
1118/2006. (XII. 5.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
vezérigazgatójának kinevezésérõl

A Kor mány az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ
Zrt. Ala pí tó Ok ira tá nak 3.1. és 3.3. C) pont ja alap ján 2006. 
de cem ber 5-i ha tállyal dr. Deák Pé ter Fe ren cet az
ÁPV Zrt. ve zér igaz ga tó já vá ki ne ve zi.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
79/2006. (XII. 5.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
Igazgatósága tagjainak kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon érté -
kesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 12.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon -
ke ze lõ Zrt. Igaz ga tó sá gá nak tag já vá 2006. de cem ber
5. nap já tól 2007. jú ni us 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra

–  a pénz ügy mi nisz ter ja vas la tá ra – ki ne ve zem dr. Deák
Pé ter Fe ren cet és dr. Ko vács Já nos nét.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénz ügy mi nisz ter
k ö z l e m é n y e

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok 2006. évi II. ütemû támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si
tör vény) 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja alap ján 2006.
év ben, a má so dik ütem ben az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben levõ he lyi ön kor -
mány za tok együt te sen 1 371 602 ezer fo rint tá mo ga tás ban
ré sze sül nek.

A 2. szá mú mel lék let sze rin ti ön kor mány za tok tá mo ga -
tá si igé nyé nek el is me ré sé re a költ ség ve té si tör vény sze rint 
nincs le he tõ ség.

A tá mo ga tá sok át uta lá sa a köz zé té telt köve tõen, so ron
kí vül tör té nik.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter



1. számú melléklet

Támogatásban részesülõ önkormányzatok

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Ba ra nya me gye

 1. Ma gyar szék 596

 2. So mogy hárs ágy 1 652

Ba ra nya me gye össze sen: 2 248

Bács-Kis kun me gye

 3. Csó lyos pá los 4 053

 4. Ka lo csa 15 540

 5. Kis kõ rös 34 835

 6. Solt szen tim re 4 299

Bács-Kis kun me gye össze sen: 58 727

Bé kés me gye

 7. Bat to nya 2 482

 8. Bi ha rug ra 896

 9. Bé késszen tand rás 5 440

10. Bé kés sám son 167

11. Bél me gyer 13 324

12. Do boz 3 958

13. Hu nya 5 346

14. Ka mut 3 862

15. Kis domb egy ház 4 436

16. Kö rös nagy har sány 597

17. Köt egyán 830

18. Me zõ ko vács há za 30 115

19. Pusz ta ott la ka 1 065

20. Sza bad kí gyós 4 688

21. Tar hos 2 928

Bé kés me gye össze sen: 80 134

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

22. Aba új szán tó 69 446

23. Arló 4 281

24. Bod ro go la szi 681

25. Bor sod ná dasd 4 029

26. Do ma há za 2 167

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

27. Fony 5 779

28. Gi rincs 19 335

29. Ka zinc bar ci ka 76 674

30. Lád be se nyõ 1 020

31. Mo gyo rós ka 2 004

32. Nagy csécs 1 371

33. Put nok 3 668

34. Szend rõ 1 169

35. Vaj dács ka 5 177

36. Vily vi tány 1 718

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
össze sen:

198 519

Csong rád me gye

37. Apát fal va 4 523

38. Csa nád pa lo ta 19 423

39. Csany te lek 2 420

40. De re kegy ház 808

41. Dóc 1 177

42. Fe renc szál lás 1 336

43. Ki szom bor 2 020

44. Klá ra fal va 1 902

45. Ma ros le le 134

46. Mind szent 11 188

47. Öt tö mös 2 384

48. Pusz ta mér ges 7 216

49. Ru zsa 433

50. Szeg vár 4 797

51. Tö mör kény 321

52. Ül lés 1 416

53. Zá kány szék 1 071

Csong rád me gye össze sen: 62 569

Fej ér me gye

54. Csab di 14 693

55. Dég 13 815

56. Han tos 2 197

57. Lep sény 20 000

58. Nagy lók 1 372

59. Vál 6 232

Fej ér me gye össze sen: 58 309
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Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

60. Gyõr la da mér 14 379

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze sen: 14 379

Haj dú-Bi har me gye

61. Ba kon szeg 4 051

62. Be rek bö ször mény 1 047

63. Bi har dancs há za 681

64. Hosszú pá lyi 10 050

65. Ma gyar ho mo rog 5 760

66. Nagy ke re ki 1 510

67. Nád ud var 19 443

68. Püs pök la dány 20 071

69. Sár rét ud va ri 2 338

70. Te tét len 5 255

71. Tég lás 14 395

Haj dú-Bi har me gye össze sen: 84 601

He ves me gye

72. He ves 43 944

73. Pé ter vá sá ra 5 410

74. Szi ha lom 15 238

75. Tar na szent mik lós 6 159

76. Vá ra szó 1 667

He ves me gye össze sen: 72 418

Ko má rom-Esz ter gom me gye

77. Nagy sáp 3 119

Ko má rom-Esz ter gom me gye 
össze sen: 3 119

Nóg rád me gye

78. Ba las sa gyar mat 12 351

79. Ér sek vad kert 10 852

80. Né zsa 7 026

81. Nóg rád sza kál 4 270

82. Szi rák 11 491

Nóg rád me gye össze sen: 45 990

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Pest me gye

83. Vác ki súj fa lu 3 826

Pest me gye össze sen: 3 826

So mogy me gye

84. An docs 1 499

85. Barcs 28 353

86. Bu zsák 8 496

87. Csur gó 14 600

88. Ga dány 3 087

89. Hed re hely 4 807

90. Ho mok szent györgy 1 420

91. Ka dar kút 1 176

92. Ka pos ke reszt úr 4 689

93. Kál mán csa 564

94. Ma gyar eg res 4 260

95. Szent ba lázs 2 103

96. Tab 6 118

97. Tót új fa lu 2 081

So mogy me gye össze sen: 83 253

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

98. Ajak 2 553

99. Anarcs 4 640

100. Bal kány 12 797

101. Be reg su rány 2 457

102. Bö köny 4 264

103. De me cser 4 910

104. Fe hér gyar mat 31 221

105. Gá va ven csel lõ 3 981

106. Ge lé nes 499

107. Gyõr te lek 1 629

108. Ib rány 4 616

109. Jár mi 1 404

110. Kál ló sem jén 1 357

111. Kék 1 200

112. Kér sem jén 3 156

113. Kis lé ta 1 477

114. Kis vár da 73 284

115. Kis var sány 3 257
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Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

116. Le ve lek 10 156

117. Ma gos li get 65

118. Mérk 1 526

119. Na gye csed 9 356

120. Nyír bá tor 20 312

121. Nyír csa holy 1 695

122. Nyí rib rony 947

123. Nyír kércs 4 462

124. Nyír pi lis 4 918

125. Nyír te lek 11 227

126. Ó fe hér tó 1 254

127. Pe nész lek 26 595

128. Ra mo csa há za 704

129. Rét köz be rencs 5 823

130. Ro zsály 2 172

131. Sza mos kér 402

132. Sza mosszeg 185

133. Szé kely 1 236

134. Te rem 456

135. Ti sza becs 479

136. Ti sza lök 2 115

137. Ti sza mo gyo rós 4 960

138. Ti sza szal ka 22

139. Usz ka 1 233

140. Új fe hér tó 16 583

141. Vas me gyer 1 342

142. Vá mos oro szi 288

143. Zá hony 17 351

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 
össze sen:

306 566

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

144. Abád sza lók 56 990

145. Ci bak há za 10 571

146. Kun he gyes 22 152

147. Nagy rév 2 340

148. Ti sza i gar 1 568

149. Ti sza je nõ 1 970

150. Ti sza püs pö ki 2 324

151. Új szász 4 722

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye 
össze sen:

102 637

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Tol na me gye

152. Al só nyék 1 568

153. Decs 23 801

154. Döb rö köz 9 611

155. Gyu laj 9 767

156. Nak 229

157. Sár szent lõ rinc 15 267

Tol na me gye össze sen: 60 243

Vas me gye

158. Fel sõ csa tár 7 280

159. Olasz fa 823

160. Rá ba híd vég 1 920

161. Vas vár 14 360

Vas me gye össze sen: 24 383

Veszp rém me gye

162. Dab ronc 7 481

163. Ker ta 4 170

164. Õsi 11 000

165. Som ló szõ lõs 7 429

166. Sü meg 8 819

167. Za la ha láp 21 991

Veszp rém me gye össze sen: 60 890

Zala me gye

168. Ali bán fa 1 424

169. Cson ka hegy hát 668

170. Csö mö dér 4 684

171. Dob ri 7 709

172. Lo vá szi 5 380

173. Ma róc 2 518

174. Pö lös ke 2 325

175. Páka 1 079

176. Sár mel lék 789

177. Za la szán tó 5 627

178. Za la szentg rót 10 950

179. Za la vár 5 638

Zala me gye össze sen: 48 791

ORSZÁG ÖSSZESEN: 1 371 602
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2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok

Sor -
szám

Ön kor mány zat neve

Bács-Kis kun me gye

 1. Katy már

Bé kés me gye

 2. Bu csa

 3. Csa ba sza ba di

 4. Csár da szál lás

 5. Kun ágo ta

 6. Lõ kös há za

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

 7. Ózd

Csong rád me gye

 8. Rösz ke

Fej ér me gye

 9. Csõsz

Nóg rád me gye

10. Becs ke

So mogy me gye

11. Ba la ton bog lár

12. Fo nyód

13. He tes

14. Hosszú víz

15. Ká nya

Sor -
szám

Ön kor mány zat neve

16. So mogy jád

17. So mogy szil

18. Zics

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

19. Be se nyõd

20. Má té szal ka

21. Nagy cser kesz

22. Nyír bél tek

23. Tar pa

24. Tor nyos pál ca

25. Tu zsér

26. Zsurk

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

27. Csé pa

Vas me gye

28. Mesz len

Zala me gye

29. Cseszt reg

30. Kis bu csa

31. Za la lö võ

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi -
zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti
Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada -
ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont -
já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján:
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A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2006. jú ni us 28-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

46/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Csong rád me gye te me tõ i bõl
az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Sze ged, Dóm

Al temp lom Kle bels berg Kunó, thum bur gi gróf po li ti kus, mi nisz ter, az MTA tag ja

Al temp lom Fo erk Ernõ épí tész, res ta u rá tor

Sze ged, Du go nics te me tõ

IV/D 1 4 Ma gyar Ede épí tész

IV/D 7 6 Ma li na Gyu la víz épí tõ mér nök, or szá gos köz épí té si
fel ügye lõ

V/B 11 15 Eper jes sy Kál mán tör té nész, le vél tá ros, fõ is ko lai ta nár

V/B 16 10 Kál mány La jos ka to li kus pap, folk lo ris ta

VIII 3 5 Bir kás Géza iro da lom- és mû vé szet tör té nész, egye te mi
ta nár, rek tor

Sze ged, Al só vá ro si te me tõ

II/A 8 9 Cser zy Mi hály író

II/C 16 10 Ko csis La jos olim pi ai baj nok lab da rú gó

Sze ged, Re for má tus te me tõ

D/1 II/18 Mi háltz Ist ván ge o ló gus, egye te mi ta nár

D/2 I/5 Dé zsi La jos iro da lom tör té nész, egye te mi tra nár, rek tor,
az MTA tag ja

D/2 I/29–30 Bu day Ár pád ré gész, mu ze o ló gus, egye te mi ta nár, dé kán

Sze ged, Iz ra e li ta te me tõ

6 12 16 Pick Márk gyá ros

63 5 14/15 Ju lesz Mik lós or vos, bel gyó gyász, egye te mi ta nár,
az MTA tag ja

98 2 4 Pick Jenõ gyá ros

Sze ged, Bel vá ro si te me tõ

II kzp 111–126 Kiss Fe renc er dõ mér nök, öko ló gus

II kzp 127–136 Ra pa ich Radó, ruhm wert hi jo gász, po li ti kus, ál lam tit kár

III 28–30 Gras selly Gyu la geo ké mi kus, egye te mi ta nár, dé kán,
az MTA tag ja

III 411–412 Csef kó Gyu la nyel vész, folk lo ris ta, fõ is ko lai ta nár,
az MTA tag ja

III kzp 133–138 Ved res Ist ván víz épí tõ mér nök, Sze ged fõ mér nö ke

IV 8 654–655 Szõ ke fal vi-Nagy Gyu la ma te ma ti kus, egye te mi ta nár, dé kán,
az MTA tag ja

IV 9 678 Szen ti vá nyi Ró bert ka to li kus pap, könyv tá ros, fõ is ko lai ta nár,
a gyu la fe hér vá ri Batt hy á ne um igaz ga tó ja

X Dísz bal 30–32 Kál lay Al bert, nagy kál lói po li ti kus, fõ is pán

X Dísz bal 48–50 Re in bold Béla or vos, bio ké mi kus, egye te mi ta nár, rek tor

X Dísz bal 59 Dit rói Gá bor or vos, sze mész, egye te mi ta nár, rek tor

X Dísz bal 76–79 Herr mann An tal nép rajz ku ta tó, folk lo ris ta

X Dísz jobb 1 Jáki Gyu la or vos, se bész, or vos tör té nész, egye te mi
ta nár, rek tor

X Dísz jobb 11 Ko los vá ry Gá bor, ko lozs vá ri zo o ló gus, pa le on to ló gus, mu ze o ló gus,
egye te mi ta nár, az MTA tag ja

X Dísz jobb 12 Ober ma y er Ernõ me zõ gaz dász, ve gyész mér nök,
nö vény ne me sí tõ, az MTA tag ja

X Dísz jobb 14 Ku kán Fe renc or vos, sze mész, egye te mi ta nár, dé kán,
fel ta lá ló

X Dísz jobb 89 Er dé lyi Mi hály fes tõ, gra fi kus
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X Dísz jobb 90 Wag ner Ri chárd föld rajz tu dós, kli ma to ló gus, egye te mi ta nár, 
dé kán

X Dísz hát só 83 Dá vid La jos gyógy sze rész, ké mi kus, egye te mi ta nár,
dé kán

X Dísz hát só 87 Jan csó Mik lós, gi dó fal vi or vos, far ma ko ló gus, egye te mi ta nár,
az MTA tag ja

X kzp 1 20 Kol tay-Kast ner Jenõ iro da lom tör té nész, tör té nész, egye te mi
ta nár, rek tor, az MTA tag ja

X kzp 78–83 Imre La jos ké mi kus, ra di o ló gus, egye te mi ta nár

X kzp 228–230 Fa ze kas I. Gyu la or vos, igaz ság ügyi szak ér tõ, egye te mi ta nár

X kzp 231–238a Gel lért Al bert or vos, ana tó mus, egye te mi ta nár, dé kán

X kzp 371–385 Shvoy Kál mán al tá bor nagy, po li ti kus

X 2 121 Schmidt Hen rik nyel vész, ger ma nis ta, egye te mi ta nár,
rek tor, az MTA tag ja

X 4 276–278 Pol ner Ödön jog tu dós, egye te mi ta nár, rek tor,
az MTA tag ja

XI 2 131–133 To nel li Sán dor köz gaz dász, író, mû ve lõ dés tör té nész

XII 10 659 Pur jesz Béla or vos, bel gyó gyász, egye te mi ta nár, rek tor

XII 10 695–697 Budó Ágos ton fi zi kus, egye te mi ta nár, dé kán,
az MTA tag ja

XVII Dísz 1 1 Ka rá dy Ist ván or vos, bel gyó gyász, pa to ló gus, egye te mi
ta nár

XVII Dísz 2 19–20 Hor váth Imre bo ta ni kus, öko ló gus, egye te mi ta nár

XVII Dísz 2 21–22 Fo dor Géza ma te ma ti kus, egye te mi ta nár, rek tor,
az MTA tag ja

XVII Dísz 2 23–24 Kal már Lász ló ma te ma ti kus, in for ma ti kus, egye te mi ta nár,
rek tor, az MTA tag ja

XVII Dísz 3 26–27 Ivá no vics György or vos, mik ro bi o ló gus, bak te ri o ló gus,
egye te mi ta nár, dé kán, az MTA tag ja

XXI/1 2 78 Csik La jos or vos, bi o ló gus, ge ne ti kus, egye te mi ta nár,
az MTA tag ja

Kor da
ká pol na

Kor da Já nos, ma gyar csé kei 1848-as nem zet õr al ez re des

Csa nád pa lo ta, le zárt Ró mai ka to li kus te me tõ

em lék park Ke le men Lász ló szín igaz ga tó, mû for dí tó, író

Hód me zõ vá sár hely, Di lin ka te me tõ

A/1 1 13 Bibó La jos, ba rá to si író, pub li cis ta, lap szer kesz tõ

B/3 1 28 Imre Sán dor re for má tus lel kész, iro da lom tör té nész,
nyel vész, egye te mi ta nár, rek tor,
az MTA tag ja

B/3 1 28 Imre La jos iro da lom tör té nész, fõ gim ná zi u mi igaz ga tó

Hód me zõ vá sár hely, Ró mai ka to li kus te me tõ

6. táb la I. út 1 5 End re Béla fes tõ, gra fi kus, ke ra mi kus

Hód me zõ vá sár hely, Kin cses te me tõ

Dísz pol gá ri
sír hely

Ra va ta lo zó
mel lett

Nagy György, ka á li po li ti kus, jo gász, pub li cis ta

Dísz pol gá ri
sír hely

Ra va ta lo zó
mel lett

Tor nyai Já nos fes tõ, gra fi kus

A/1 1 11 Sze rem lei Sá mu el re for má tus lel kész, tör té nész, egy há zi író,
az MTA tag ja

A/2 3 14 Ko vács Fe renc jo gász, po li ti kus, al is pán, me zõ gaz dász,
az MTA tag ja

D/1 1 1 Kiss La jos nép rajz ku ta tó, mu ze o ló gus, ré gész,
mû vé szet tör té nész
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Makó, Re for má tus ó-te me tõ

III/C 4 Er dei Fe renc író, po li ti kus, mi nisz ter, ag rár köz gaz dász,
az MTA tag ja és fõ tit ká ra

Makó, Iz ra e li ta te me tõ

A 10 7 Ma kai Emil köl tõ, író, pub li cis ta, mû for dí tó

Makó, Bel vá ro si ka to li kus te me tõ

I/2 1 34–35–36 Sza bó De zsõ tör té nész, egye te mi ta nár, az MTA tag ja

Sán dor fal va, Fel sõ te me tõ

3/1 1 1 Dísz sír hely Pal la vi ci ni György, õr gróf po li ti kus, ál lam tit kár, kor mány biz tos

Szen tes, Sze der-te me tõ

3 3 2 Kiss Bál int re for má tus lel kész, egy ház tör té nész,
pe da gó gus, az MTA tag ja

Szen tes, Alsó re for má tus te me tõ

7 Új krip ta sor
É–D felé

8 Sza lai Ist ván re for má tus lel kész, pe da gó gus, fi lo zó fi ai
író, az MTA tag ja

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.3858 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


