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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
9/2008. (I. 26.) Korm.

rendelete

egyes építési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

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 62.  §-a (1) be kez -
dé sé nek f), d) és o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 
az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az épí tés fel ügye le ti bír ság ról  szóló 238/2005. (X. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Ép fel bír.) 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) alap ja

a) az 1. mel lék let I. rész 1–7. pont já ban meg ha tá ro zott
jog sér tõ cse lek mény fenn ál lá sa ese tén: az épí tés ügyi bír -
ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
 Épbír.) 3.  § (1) be kez dés sze rint szá mí tott épít mény ér ték,

b) az 1. mel lék let I. rész 8–16. pont ja va la me lyi ké nek
fenn ál lá sa ese tén: az Ép bír. 3.  § (1) be kez dés a) pont sze -
rint szá mí tott épít mény ér ték és az Ép bír. 2. mel lék let sze -
rint a ké szült sé gi ál la pot hoz ren delt szor zó szám szor za ta,

c) az a)–b) pont ha tá lya alá nem tar to zó sa já tos épít -
mény faj ták ese tén: a ki vi te le zés re vo nat ko zó 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 ték (a továb biak ban: szer zõ dé ses ér ték).”

2.  §

(1) Az Ép fel bír. 2.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bír ság mér té ke – a (2)–(3) be kez dés sze rin ti el té -
rés sel –

a) az 1. mel lék let I. ré szé ben meg ha tá ro zott jog sér tõ
cse lek mény fenn ál lá sa ese tén: az 1.  §-ban meg ha tá ro zott
ér ték és az 1. mel lék let I. ré szé ben meg ha tá ro zott jog sér tõ
cse lek mény hez tar to zó szor zó szám szor za ta, de leg fel jebb
az ott meg je lölt leg ma ga sabb bír ság összeg,

b) az 1. mel lék let II. ré szé ben meg ha tá ro zott jog sér tõ
cse lek mény fenn ál lá sa ese tén: az adott jog sér tõ cse lek -
mény hez ren delt bír ság összeg.

(2) A bír ság mér té ke az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí -
tott bír ság összeg

a) 150%-a
aa) a mû em lé ki vagy a he lyi vé de lem alatt álló épít mé -

nyen vég zett épí té si te vé keny ség ese té ben,
ab) vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lõ he lyen, mû em lé ki 

te rü le ten (mû em lé ki kör nye zet ben, mû em lé ki je len tõ sé gû
te rü le ten, tör té ne ti tá jon), he lyi vé de lem alatt álló, a vi lág -
örök ség ré szét ké pe zõ vagy vé dett ter mé sze ti te rü le ten
épí tett épít mény, illetve vég zett épí té si te vé keny ség ese té -
ben;

b) 50%-a épít mény bon tá sa ese té ben.
(3) A bír ság mér té ke az (1)–(2) be kez dés sze rint meg ál -

la pí tott bír ság összeg 150%-a – az 1. mel lék let I. rész
16. pont ban meg ha tá ro zott jog sér tõ cse lek mény ki vé te lé -
vel –, ha ki sza bá sá ra az zal szem ben ke rül sor, akit 3 éven
be lül leg alább két al ka lom mal jog erõ sen épí tés fel ügye le ti
bír ság gal súj tot tak.”

(2) Az Ép fel bír. 2.  §-ának (8)–(9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki -
je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott épí tés fel ügye le ti ha tó ság ál tal jog erõ sen
meg ál la pí tott bír ság az épí tés ügyi cél elõ irány za tot il le ti.

(9) A sa já tos épít mény faj ták kö ré ben, a (8) be kez dés ben 
meg ha tá ro zot tól el té rõ épí tés fel ügye le ti ha tó ság ál tal jog -
erõ sen 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.  §

Az Ép fel bír. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:
„2/A.  § (1) Az épí té si mû sza ki ellen õr az 1. mel lék let

I. rész 7. pont ja sze rin ti eset ben, men te sül a bír ság meg -
fizetése alól, ha bi zo nyít ja, hogy az adott jog sér tõ cse lek -
ményt az épí té si nap ló ban rög zí tet te és ar ról az épít te tõt tá -
jé koz tat ta.

(2) Az épí té si mû sza ki el len õr rel szem ben az 1. mel lék -
let I. rész 5., 9., 13–16. pont ja sze rint meg ál la pí tott bír ság
az épít te tõt ter he li, ha az épí té si mû sza ki ellen õr bi zo nyít -
ja, hogy az adott jog sér tõ cse lek ményt az épí té si nap ló ban
rög zí tet te, e tény rõl az épít te tõt tá jé koz tat ta, és az épít te tõ
en nek el le né re a szük sé ges in téz ke dés meg té te lét el mu -
lasz tot ta.

(3) Ha a ki vi te le zõ az épí té si napló ve ze té sé vel a fe le lõs
mû sza ki ve ze tõt bi zo nyít ha tó an meg bíz za, ak kor az épí té si 
napló hi á nya vagy az épí té si napló ve ze té sé re vo nat ko zó
sza bá lyok meg sér té se  miatt a ki vi te le zõt ter he lõ 1. mel lék -
let I. rész 15. pont já ban és a II. rész ben meg ha tá ro zott bír -
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ság té tel 50%-a a fe le lõs mû sza ki ve ze tõt, 50%-a a ki vi te le -
zõt ter he li.

(4) Az épít te tõ vel szem ben az 1. mel lék let sze rint meg -
ál la pí tott épí tés fel ügye le ti bír ság a be ru há zás le bo nyo lí tót
ter he li, ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott épít te tõi
fel adat tel je sí té sét, vagy annak ré szét a be ru há zás le bo nyo -
lí tó át vál lal ta. A meg ha tá ro zott épít te tõi fel adat- és fe le -
lõs sé gi kör be ru há zás le bo nyo lí tó ré szé re tör té nõ át adá sá -
nak bi zo nyí tá sa, az épít te tõt ter he li.”

4.  §

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

„(1) A bír ság az épí tés fel ügye le ti ha tó ság nak a jog sér tõ
cse lek mény rõl való tu do más szer zé sé tõl szá mí tott egy
éven be lül, de leg ké sõbb a cse lek mény el kö ve té sé tõl szá -
mí tott 5 éven be lül szab ha tó ki. Az egy éves idõ tar tam kez -
de tét – új el já rás ese tén – az új el já rást el ren de lõ jog erõs
ha tá ro zat kel té tõl kell szá mí ta ni.”

(2) Az Ép fel bír. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[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]

„e) a 2.  § (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság el já rá sa ese tén az épí tés ügyi cél elõ irány zat, a
2.  § (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott épí tés fel ügye le ti ha tó -
ság el já rá sa ese tén 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.”

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

„(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 a kö te le zett iga zol ja 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.”

5.  §

(1) Az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ép bír.) 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bír ság alap ja az épít mény szá mí tott ér té ke. Az
épít mény szá mí tott ér té ke

a) az el ké szült, ki vi te le zés alatt álló, meg sem mi sült
épít mény, épít mény rész ren del te té sé hez, a meg moz ga tott
föld mennyi ség hez hoz zá ren delt 1. mel lék let sze rin ti egy -
ség ár, és

b) az épít mény, épít mény rész, a meg moz ga tott föld -
mennyi ség – épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély, épí té sze ti-mû -
sza ki terv do ku men tá ció, fel mé rés alap ján szá mí tott – brut -

tó (ha tá ro ló szer ke ze tek kel együtt mért) tér fo ga tá nak, fe -
lü le té nek (vagy az 1. mel lék let 1–9. pont ja i ban fel so rolt
épít mé nyek alap te rü le té nek), ma gas sá gá nak, da rab szám -
nak
szor za ta. A bír ság mér té két – a 2. mel lék let figye lembe -
véte lével – a 3. mel lék let sze rint kell ki szá mí ta ni.

(2) A bír ság össze gét az aláb bi %-os ér té kek alap ján kell 
meg ha tá roz ni:

a) en ge dély nél kü li épí tés ese tén 50%,
b) en ge dély tõl el té rõ épí tés ese tén 40%,
c) en ge dély nél kül vég zett bon tás ese tén 30%,
d) en ge dély hez nem kö tött, de sza bály ta nul vég zett

épí tés ese tén 20%,
e) be je len tés nél kül vég zett épí tés és bon tás ese tén

20%,
f) he lyi vé de lem alatt álló épü le ten vég zett épí tés és

bon tás ese tén 70%, ha a sza bály ta lan ság a vé dett ség el ren -
de lé sé nek 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%.”

(2) Az Ép bír. 3. mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Meg kell ál la pí ta ni a meg épí tett, ki vi te le zés alatt
álló épít mény, épít mény rész, meg moz ga tott föld mennyi -
ség épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély, illetve a fel mé ré si terv
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 az
1. mel lék let 1–9. pont ja i ban fel so rolt épít mé nyek alap te rü -
le tét füg get le nül annak tény le ges ké szült sé gi fo ká tól.”

6.  §

(1) Az épí té si mû sza ki el len õri, valamint a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Émer.) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A te rü le ti ka ma ra tör li a név jegy zék bõl azt a sze mélyt,]
„e) akit az épí tés fel ügye le ti ha tó ság
ea) az épí tés fel ügye le ti bír ság ról  szóló 238/2005.

(X. 25.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ép fel bír.) 1. mel -
lék let I. rész 16. pont ban meg ha tá ro zott jog sér tõ cse lek -
mény  miatt 3 éven be lül két al ka lom mal jog erõ sen épí tés -
fel ügye le ti bír ság gal súj tott,

eb) az Ép fel bír. 1. mel lék let I. rész 16. pont ban meg ha -
tá ro zott jog sér tõ cse lek mény ki vé te lé vel 3 éven be lül öt al -
ka lom mal jog erõ sen épí tés fel ügye le ti bír ság gal súj tott.”

(2) Az Émer. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a név jegy zék bõl való tör lés re az (1) be kez dés
ea), eb), f) 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 -
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dé sé tõl szá mí tott 3 éven be lül a név jegy zék be nem ve -
hetõ fel.”

(3) Az Émer. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A te rü le ti ka ma ra fel füg gesz ti annak a sze mély nek
a szak ma gya kor lá si jo go sult sá gát,

a) leg fel jebb fél év idõ tar tam ra, akit egy éven be lül két
al ka lom mal fi gyel mez te tés ben ré sze sí tett,

b) leg fel jebb egy év idõ tar tam ra, akit az épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság az Ép fel bír. 1. mel lék let I. rész 16. pont ban
meg ha tá ro zott jog sér tõ cse lek mény  miatt jog erõ sen épí -
tés fel ügye le ti bír ság gal súj tott és a jog sér tés sú lyos tes ti
sér tést, egész ség ká ro so dást vagy ha lált oko zott,

c) leg fel jebb egy év idõ tar tam ra, akit az épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság az Ép fel bír. 1. mel lék let I. rész 16. pont ban
meg ha tá ro zott jog sér tõ cse lek mény ki vé te lé vel egy éven
be lül há rom al ka lom mal jog erõ sen épí tés fel ügye le ti bír -
ság gal súj tott.”

7.  §

Az Ép fel bír. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék -
le te lép és az Ép bír. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel -
lék le te lép.

8.  §

Az épí tés fel ügye le ti te vé keny ség rõl  szóló 291/2007.
(X. 31.) Korm. ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság
a) az épí tés ügyi ha tó ság nak az épí té si en ge dély szá mát, 

az in gat lan hely raj zi szá mát és az épí té si te vé keny ség
meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ját,

b) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény 3/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat
az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség épít ke zés he lye sze rint ille té kes te rü le ti felügyelõsé -
gének,

c) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
3. szá mú mel lék le te G) ré szé nek 6. pont ja sze rin ti ada to kat 
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak
min den hó nap 5. nap já ig kül di meg.”

9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 2-án lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a hatályba lépést köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(2) Az Ép bír.
a) 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az (1) be kez dés ben”

szö veg rész he lyé be „a (2) be kez dés ben” szö veg rész,

b) 3. mel lék le té nek 1.4. pont já ban a „fe lü le tét” szö veg -
rész he lyé be a „fe lü le tét, alap te rü le tét” szö veg rész lép.

(3) Az egyes épí tés ügyi tár gyú ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 1–16.  §-a, a
17.  §-ának (1)–(3) be kez dé se és (5) be kez dé se a ha tá lyát
vesz ti.

(4) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let

a) 1/A. mel lék le té nek
aa) ,,Mo son ma gya ró vár el lá tá si ille té kességi te rü le te

Mo son ma gya ró vár, Be ze nye, Du na ki li ti, Du na szi get, Fe -
ke te er dõ, Ha lá szi, Ká roly há za, Le vél, Li pót, Raj ka, Új ró -
na fõ, Vár ba log, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ás vány rá -
ró, Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár, He gyes ha lom, Já -
nos som or ja, Kim le, Kis bo dak, Má ri a kál nok, Mo son szol -
nok, Püs ki” szö veg ré sze he lyé be „Mo son ma gya ró vár el lá -
tá si ille té kességi te rü le te Mo son ma gya ró vár, Be ze nye,
Du na ki li ti, Du na szi get, Fe ke te er dõ, Ha lá szi, Ká roly há za,
Le vél, Raj ka, Új ró na fõ, Vár ba log, ké szen lé ti ille té kességi
te rü le te Ás vány rá ró, Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár,
He gyes ha lom, Já nos som or ja, Kim le, Kis bo dak, Li pót,
Má ri a kál nok, Mo son szol nok, Püs ki” szö veg rész lép,

ab) ,,Deb re cen ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Bocs -
ka i kert” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

ac) ,,Haj dú had ház el lá tá si ille té kességi te rü le te Haj dú -
had ház, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Haj dú sám son,
Nyí ra csád, Fü löp, Nyír áb rány” szö veg ré sze he lyé be „Haj -
dú had ház el lá tá si ille té kességi te rü le te Haj dú had ház,
 készenléti ille té kességi te rü le te Bocs ka i kert, Haj dú sám -
son” szö veg rész lép,

ad) ,,Kaba el lá tá si ille té kességi te rü le te Kaba, Ko má di, 
Kö rös sza kál, Kör összeg apá ti, Ma gyar ho mo rog, Úji ráz”
szö veg ré sze he lyé be „Kaba el lá tá si ille té kességi te rü le te
Kaba”, „Ko má di el lá tá si ille té kességi te rü le te Ko má di,
Kö rös sza kál, Kör összeg apá ti, Ma gyar ho mo rog, Úji ráz”
szö veg rész lép,

ae) ,,Vá mos pércs el lá tá si ille té kességi te rü le te Vá mos -
pércs, Nyír már ton fal va, Új lé ta” szö veg ré sze he lyé be
„ Vámospércs el lá tá si ille té kességi te rü le te Vá mos pércs,
Fü löp, Nyí ra csád, Nyír áb rány, Nyír már ton fal va, Új lé ta”
szö veg rész lép,

af) ,,Gyön gyös el lá tá si ille té kességi te rü le te Gyön gyös, 
Ad ács, At kár, Detk, Do mosz ló, Gyön gyös ha lász, Gyön -
gyös soly mos, Kis ná na, Mát ra szen tim re, Nagy fü ged,
Nagy ré de, Pá los vö rös mart, Vá mos györk, Vécs, Vi son ta,
Visz nek, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Gyön gyös oro szi, 
Gyön gyös pa ta, Gyön gyös tar ján, Szû csi, Hal ma jug ra,
 Karácsond, Lu das, Aba sár, Mar kaz” szö veg ré sze he lyé be
„Gyön gyös el lá tá si ille té kességi te rü le te Gyön gyös,
 Adács, At kár, Detk, Do mosz ló, Gyön gyös ha lász, Gyön -
gyös oro szi, Gyön gyös pa ta, Gyön gyös soly mos, Gyön -
gyös tar ján, Kis ná na, Mát ra szen tim re, Nagy fü ged, Nagy -
ré de, Pá los vö rös mart, Szû csi,Vá mos györk, Vécs, Vi son ta, 
Visz nek, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Hal ma jug ra, Ka -
rá csond, Lu das, Aba sár, Mar kaz” szö veg rész lép,
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ag) ,,Kar cag el lá tá si ille té kességi te rü le te Kar cag,
Kun ma da ras, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Be rek für dõ,
Ken de res” szö veg ré sze he lyé be „Kar cag el lá tá si ille té -
kességi te rü le te Kar cag, Be rek für dõ, Kun ma da ras, ké -
szen lé ti ille té kességi te rü le te Ken de res” szö veg rész lép,

ah) ,,Nagy ká ta el lá tá si ille té kességi te rü le te Nagy ká ta,
Pánd, Szent lõ rinc ká ta, Tá pi ó bics ke, Tá pi ó ság, Tápió -
szecsõ, Tá pi ó szent már ton, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te 
Far mos, Kóka, Süly sáp, Szent már ton ká ta, Tá pió györ gye,
Tá pió sze le, Tó al más” szö veg ré sze he lyé be „Nagy ká ta el -
lá tá si ille té kességi te rü le te Nagy ká ta, Kóka, Pánd, Szent -
lõ rinc ká ta, Tá pi ó bics ke, Tá pi ó ság, Tá pi ó sze csõ, Tá pi ó -
szent már ton, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Far mos,
Süly sáp, Szent már ton ká ta, Tá pió györ gye, Tá pió sze le,
 Tóalmás” szö veg rész lép,

ai) ,,Szent end re el lá tá si ille té kességi te rü le te Szent -
endre, Pi lisszent lász ló, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te
Bu da ka lász, Cso bán ka, Le ány fa lu, Pi lisszent ke reszt,
Pócs me gyer, Szi get mo nos tor, Ta hi tót fa lu” szö veg ré sze
he lyé be „Szent end re el lá tá si ille té kességi te rü le te Szent -
end re,  Pilisszentkereszt, Pi lisszent lász ló, ké szen lé ti ille té -
kességi te rü le te Bu da ka lász, Cso bán ka, Le ány fa lu, Pócs -
me gyer, Szi get mo nos tor, Ta hi tót fa lu” szö veg rész lép,

aj) ,,Csur gó el lá tá si ille té kességi te rü le te Csur gó, Ber -
zen ce, Csur gó nagy mar ton, Gyé ké nyes, Õr ti los, Por rog,
Por rog szent ki rály, Por rog szent pál, So mogy bük kösd,
 Somogycsicsó, So mogy ud var hely, Zá kány, Zá kány fa lu
ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Iha ros, Iha ros be rény, Inke, 
Po gány szent pé ter” szö veg ré sze he lyé be „Csur gó el lá tá si
ille té kességi te rü le te Csur gó, Ber zen ce, Csur gó nagy mar -
ton, Gyé ké nyes, Iha ros, Iha ros be rény, Inke, Õr ti los,
 Pogányszentpéter, Por rog, Por rog szent ki rály, Por rog -
szent pál, So mogy bük kösd, So mogy csi csó, So mogy ud var -
hely, Zá kány, Zá kány fa lu” szö veg rész lép,

ak) ,,Kõ szeg el lá tá si ille té kességi te rü le te Kõ szeg,
Hor vát zsi dány, Kis zsi dány, Ól mod, ké szen lé ti ille té -
kességi te rü le te Bo zsok, Cák, Gyön gyös fa lu, Kõ szeg do -
rosz ló, Kõ szeg paty, Kõ szeg szer da hely, Lu kács há za,
 Nemescsó, Pe resz nye, Pusz ta csó, Ve lem” szö veg ré sze he -
lyé be „Kõ szeg el lá tá si ille té kességi te rü le te Kõ szeg,
 Bozsok, Cák, Hor vát zsi dány, Gyön gyös fa lu, Kis zsi dány,
Kõ szeg do rosz ló, Kõ szeg paty, Kõ szeg szer da hely, Lu kács -
há za, Ne mes csó, Ól mod, Pe resz nye, Pusz ta csó, Ve lem”
szö veg rész lép,

al) ,,Ba la ton al má di el lá tá si ille té kességi te rü le te Ba la -
ton al má di” szö veg ré sze he lyé be „Ba la ton al má di el lá tá si
ille té kességi te rü le te Ba la ton al má di, ké szen lé ti ille té -
kességi te rü le te Li tér” szö veg rész lép,

am) ,,Ba la ton fü red el lá tá si ille té kességi te rü le te Ba la -
ton fü red, Aszó fõ, Ba la to na ka li, Ba la ton csi csó, Ba la ton -
sze pezd, Ba la ton szõ lõs, Ba la ton ud va ri, Dör gi cse,
 Monoszló, Ó bu da vár, Ör vé nyes, Szen tan tal fa, Szent -
jakabfa, Ta gyon, Zán ka, Vá szoly, ké szen lé ti ille té kességi
te rü le te Li tér, Cso pak, Pa loz nak, Pé csely, Ti hany” szö -
veg ré sze he lyé be „Ba la ton fü red el lá tá si ille té kességi te rü -
le te Ba la ton fü red, Aszó fõ, Ba la to na ka li, Ba la ton csi csó,
Ba la ton sze pezd, Ba la ton szõ lõs, Ba la ton ud va ri, Cso pak,
Dör gi cse, Mon osz ló, Ó bu da vár, Ör vé nyes, Pa loz nak,
 Pécsely, Szen tan tal fa, Szent ja kab fa, Ta gyon, Zán ka,

 Vászoly, ké szen lé ti ille té kességi te rü le te Ti hany” szö veg -
rész lép;

b) 1/B. mel lék le té nek
ba) ,,Kim le el lá tá si ille té kességi te rü le te Ás vány rá ró,

Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár, Kim le, Kis bo dak,
Püs ki” szö veg ré sze he lyé be „Kim le el lá tá si ille té kességi
te rü le te Ás vány rá ró, Dar nó zse li, Du na re me te, Hé der vár,
Kim le, Kis bo dak, Li pót, Püs ki” szö veg rész lép,

bb) ,,Nyí ra csád el lá tá si ille té kességi te rü le te Nyír -
acsád” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bc) ,,Fü löp el lá tá si ille té kességi te rü le te Fü löp, Nyír -
ábrány” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bd) ,,Gyön gyös pa ta el lá tá si ille té kességi te rü le te
Gyön gyös oro szi, Gyön gyös pa ta, Gyön gyös tar ján, Szû csi” 
szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

be) ,,Be rek für dõ el lá tá si ille té kességi te rü le te Be rek -
für dõ” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bf) ,,Bé nye el lá tá si ille té kességi te rü le te Bé nye, Gom -
ba, Nyár egy há za, Va sad” szö veg ré sze he lyé be „Nyár egy -
há za el lá tá si ille té kességi te rü le te Bé nye, Gom ba, Nyár -
egy há za, Va sad” szö veg rész lép,

bg) ,,Ber ne ce ba rá ti el lá tá si ille té kességi te rü le te
 Bernecebaráti, Ke men ce, Tésa, Vá mos mi ko la” szö veg ré -
sze he lyé be „Vá mos mi ko la el lá tá si ille té kességi te rü le te
Ber ne ce ba rá ti, Ke men ce, Tésa, Vá mos mi ko la” szö veg rész 
lép,

bh) ,,Kóka el lá tá si ille té kességi te rü le te Kóka” szö veg -
ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bi) ,,Pi lisszent ke reszt el lá tá si ille té kességi te rü le te
 Pilisszentkereszt” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bj) ,,Iha ros be rény el lá tá si ille té kességi te rü le te Iha ros,
Iha ros be rény, Inke, Po gány szent pé ter” szö veg ré sze a ha -
tá lyát vesz ti,

bk) ,,Lu kács há za el lá tá si ille té kességi te rü le te Lu kács -
há za, Bo zsok, Cák, Gyön gyös fa lu, Kõ szeg do rosz ló,
 Kõszegpaty, Kõ szeg szer da hely, Ne mes csó, Pe resz nye,
Pusz ta csó, Ve lem” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti,

bl) ,,Ti hany el lá tá si ille té kességi te rü le te Ti hany,
 Pécsely” szö veg ré sze he lyé be „Ti hany el lá tá si ille té -
kességi te rü le te Ti hany” szö veg rész lép,

bm) ,,Cso pak el lá tá si ille té kességi te rü le te Cso pak,
 Paloznak” szö veg ré sze a ha tá lyát vesz ti.

(5) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5. mel lék le té ben

a) az épí tés ügyi ha tó sá gok üze mel te té sé hez biz to sí tott
esz kö zök cím alatt a „2 fõ, köz tiszt vi se lõn ként” szö veg -
rész he lyé be „2 köz tiszt vi se lõn ként” szö veg rész lép,

b) az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok üze mel te té sé hez biz -
to sí tott esz kö zök cím alatt

ba) a „Szin te zõ mû szer – ha tó sá gon ként 3 db” szö veg -
rész he lyé be „Szin te zõ mû szer – köz igaz ga tá si hi va ta li
szék he lyen ként és ki ren delt sé gen ként 1 db” szö veg rész
lép,

bb) a „Ké zi lé zer táv mé rõ – köz tiszt vi se lõn ként 1 db”
szö veg rész he lyé be „Ké zi lé zer táv mé rõ – 2 köz tiszt vi se -
lõn ként 1 db” szö veg rész lép,
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bc) a „Gép ko csi – ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db” szö -
veg rész he lyé be „Gép ko csi – köz igaz ga tá si hi va ta li szék -
he lyen ként mi ni mum 1 db” szö veg rész lép,

bd) a „III. Iro dai nyom ta tók Iro dai lé zer nyom ta tó (mi -
ni mum 18 lap/perc) – ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db” szö -
veg rész a ha tá lyát vesz ti.

(6) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.

(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 393/2007.
(XII. 27.) Korm. ren de let mel lék le te 2008. feb ru ár 2-án a
ha tá lyát vesz ti.

(7) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 3-án a ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

„1. mel lék let a 238/2005. (X. 25.) Korm. ren de let hez

I. rész

Bír ság
alap ja

A jog sér tõ cse lek mény

Épí tés fel ügye le ti bír ság ala nya i ra al kal ma zan dó szor zó szá mok
és a ki szab ha tó leg ma ga sabb bír ság összeg forintban

Épít te tõ
Épí té si 
mû sza ki
ellen õr

Ki vi te le zõ
Fe le lõs
mû sza ki
ve ze tõ

Ki vi te le zé si
do ku men tá-
ci ót ké szí tõ

ter ve zõ
(a továb -
biakban:
tervezõ)

  § .1 ké tré 
yné

 mtípé tto tí
 máz

S
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)a

tnop 

1. Épí té si mû sza ki ellen õr al kal ma zá sá nak mel lõ zé se
[meg íté lé se az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl,
az épí té si nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar -
tal má ról  szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ékt.) 15.  § (1) be kez dés alap ján]

0,005
legfeljebb
1 000 000

– – – –

2. Nem meg fe le lõ jo go sult ság gal ren del ke zõ épí té si mû -
sza ki ellen õr meg bí zá sa, meg bí zás el fo ga dá sa
[meg íté lé se az épí té si mû sza ki el len õri, valamint a
fele lõs mû sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság 
rész le tes sza bá lya i ról szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: szak ma jog.) 2.  § (1) be kez -
dés alap ján]

0,005
legfeljebb
500 000

0,01
legfeljebb
500 000

– – –

3. Nem meg fe le lõ jo go sult ság gal ren del ke zõ ter ve zõ
meg bízása, meg bí zás el fo ga dá sa, ha épít te tõ a meg bí zó
[meg íté lé se a te le pü lés ter ve zé si és az építészeti-
 mûszaki 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 104/2006.
(IV. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: terv jog.)
9.  § (1) be kez dés alap ján]

0,005
legfeljebb
500 000

– – – 0,01
leg fel jebb
1 000 000

4. Nem meg fe le lõ jo go sult ság gal ren del ke zõ ter ve zõ
meg bí zá sa, meg bí zás el fo ga dá sa, ha ki vi te le zõ a meg -
bí zó
[meg íté lé se a terv jog. 9.  § (1) be kez dés alap ján]

– – 0,007
leg fel jebb
1 000 000

– 0,01
leg fel jebb
1 000 000

5. Ter ve zõi nyi lat ko zat el le né re a ki vi te le zé si terv nincs
össz hang ban az épí té si en ge dé lye zé si terv vel
[meg íté lé se az Ékt. 8.  § (5) be kez dé sé nek dc) pont ja
és a 16.  § (6) be kez dés alap ján]

– 0,003
leg fel jebb
300 000

– 0,005
leg fel jebb
500 000

0,007
legfeljebb
500 000

6. 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
[meg íté lé se a szak ma jog. 12.  § (1) be kez dé se alap ján]

– 0,01
legfeljebb
500 000

– – –

7. Épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se ki vi te le -
zé si do ku men tá ció nél kül
[meg íté lé se az Ékt. 16.  § (1) be kez dés alap ján]

0,005
legfeljebb
1 000 000

0,003
legfeljebb
500 000

0,005
legfeljebb
1 000 000

0,005
legfeljebb
500 000

–
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Bír ság
alap ja

A jog sér tõ cse lek mény

Épí tés fel ügye le ti bír ság ala nya i ra al kal ma zan dó szor zó szá mok
és a ki szab ha tó leg ma ga sabb bír ság összeg forintban

Épít te tõ
Épí té si 
mû sza ki
ellen õr

Ki vi te le zõ
Fe le lõs
mû sza ki
ve ze tõ

Ki vi te le zé si
do ku men tá-
ci ót ké szí tõ

ter ve zõ
(a továb -
biakban:
tervezõ)

  § .1 ké tré 
yné

 mtípé tto tí
 mázs õ le le fge

m ka nkof i gé stlüz sé
K

 
 

 
 

 
)b

tnop 

8. Nem meg fe le lõ jo go sult ság gal ren del ke zõ ki vi te le zõ
meg bí zá sa, meg bí zás el fo ga dá sa
[meg íté lé se az Étv. 39.  § (1) be kez dés a) pont alap -
ján]

0,005
leg fel jebb
500 000

– 0,01
leg fel jebb
1 000 000

– –

9. Épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se, fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ nél kül 
[meg íté lé se az Étv. 39.  § (1) be kez dés b) pont alap -
ján]

– 0,003
leg fel jebb
500 000

0,01
leg fel jebb
2 000 000

– –

10. Nem meg fe le lõ jo go sult ság gal ren del ke zõ fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ meg bí zá sa, meg bí zás el fo ga dá sa
[meg íté lé se a szak ma jog. 2.  § (1) be kez dés alap ján]

– – 0,007
leg fel jebb
1 000 000

0,01
leg fel jebb
500 000

–

11. Épí té si szak mun ka vé gez te té se a te vé keny ség re elõ írt 
szak mai fel té tel hi á nyá ban, sza bály ta la nul fog lal koz -
ta tott sze mé lyen ként meg ál la pít va
[meg íté lé se az Étv. 39.  § (2) és (3) be kez dés alap ján]

– – 0,003
leg fel jebb
1 500 000

0,003
leg fel jebb
500 000

–

12. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ re vo nat ko zó össze fér he tet -
len sé gi sza bá lyok meg sér té se
[meg íté lé se a szak ma jog. 12.  § (2) be kez dés alap ján]

– – – 0,01
leg fel jebb
500 000

–

13. Nem meg fe le lõ épí té si anya gok, szer ke ze tek és ter -
mé kek fel hasz ná lá sa, be épí té se
[meg íté lé se az Étv. 41.  § (1) be kez dés alap ján]

– 0,003
leg fel jebb
500 000

0,005
leg fel jebb
2 000 000

0,005
leg fel jebb
500  000

–

14. Ki vi te le zé si do ku men tá ci ó tól el té rõ ki vi te le zés
[meg íté lé se az Ékt. 16.  § (1) be kez dés alap ján]

– 0,003
leg fel jebb
500 000

0,005
leg fel jebb
1 000 000

0,005
leg fel jebb
500 000

–

15. Az épí té si napló hi á nya (csak a ki töl tött cím lap pal és
nyil ván tar tá si résszel ren del ke zõ épí té si nap lót le het
meg lé võ nek te kin te ni)
[meg íté lé se az Ékt. 18.  § (1) be kez dés alap ján]

– 0,003
leg fel jebb
500 000

0,01
leg fel jebb
3 000 000

– –

16. Az ál lé kony sá got, az éle tet vagy egész sé get ve szé -
lyez te tõ ál la pot elõ idé zé se
[meg íté lé se az Étv. 31.  § (2) be kez dés alap ján]

– 0,005
leg fel jebb
1 000 000

0,01
leg fel jebb

10 000 000

0,02
leg fel jebb
2 000 000

–

II. rész

Épí tés fel ügye le ti
bír ság ala nya

A jog sér tõ cse lek mény

Bír ság össze ge
[az Ép bír. 3.  § (1) be kez dés a) pont sze rint 

szá mí tott épít mény ér ték alapján]

30 mil lió Ft
szá mí tott épít mény -

ér ték alatt

30 mil lió Ft
és 30 mil lió Ft

szá mí tott épít mény -
ér ték fe let t

Épít te tõ

1. A be je len té si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa
[meg íté lé se az Étv. 39.  § (1) be kez dés d) pont sze rint és az Ékt.
23.  §-a alap ján]

– 100 000 Ft

2. Írás be li épí té si szer zõ dés, valamint a ki vi te li do ku men tá ció ké szí té -
sé re vo nat ko zó írás be li ter ve zé si szer zõ dés hi á nya
[meg íté lé se az Ékt. 3.  § (1) és (2) be kez dés, valamint az Ékt. 8.  §
(1) és (2) be kez dés alap ján]

100 000 Ft 150 000 Ft



628 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/13. szám

Épí tés fel ügye le ti
bír ság ala nya

A jog sér tõ cse lek mény

Bír ság össze ge
[az Ép bír. 3.  § (1) be kez dés a) pont sze rint 

szá mí tott épít mény ér ték alapján]

30 mil lió Ft
szá mí tott épít mény -

ér ték alatt

30 mil lió Ft
és 30 mil lió Ft

szá mí tott épít mény -
ér ték fe let t

Ki vi te le zõ

3. Az épí té si napló ve ze té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg sér té se
 [meg íté lé se az Ékt. 19.  § be kez dés alap ján]

50 000 Ft 150 000 Ft

4. Írás be li épí té si szer zõ dés hi á nyá ban épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség vég zé se és al vál lal ko zói szer zõ dés ese tén vé gez te té se
[meg íté lé se az Ékt. 3.  § (1) és (2) be kez dés alap ján]

100 000 Ft 150 000 Ft

5. Ki vi te le zé si do ku men tá ció ké szí té sé re vo nat ko zó írás be li szer zõ dés
hi á nya ha ki vi te le zõ a meg bí zó
[meg íté lé se az Ékt. 8.  § (1) és (2) be kez dés alap ján]

100 000 Ft 150 000 Ft

Ki vi te le zé si
do ku men tá ci ót
ké szí tõ ter ve zõ

6. Írás be li ter ve zé si szer zõ dés hi á nyá ban el ké szí tett és fel hasz ná lás ra
ke rült ki vi te li do ku men tá ció
[meg íté lé se az Ékt. 8.  § (1) és (2) be kez dés alap ján]

100 000 Ft 150 000 Ft

”

2. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

„1. mel lék let a 245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let hez

Építmény egységára

A sza bály ta lan épít mény ren del te té se Mér ték egy ség Egy ség ár

 1.1. Leg fel jebb két ön ál ló ren del te té si egy sé get tar tal ma zó csa lá di-, 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 tet ott hon, di ák-, mun kás-, haj lék ta lan szál ló 
kol lé gi um, ár va ház, 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, tu ris ta ház, me ne dék ház,
kem ping stb.)

E Ft/m2 120

 2.1. Kis- és nagy ke res ke del mi épít mény, épít mény rész (be vá sár ló 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 ( játékterem, 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 üz let, 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,  borozó, sö rö zõ, cuk rász da stb.)

E Ft/m2 140

 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,
 mûvészeti 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,
 továbbképzõ köz pont, spe ci á lis nyelv is ko lák stb.)

E Ft/m2 130
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 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

4. Egész ség ügyi és szo ciá 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,  állatkórház, egész ség ügyi la bo ra tó ri um, nem fek võ be teg-el lá tó gyógy kezelõ
egy ség stb.)

E Ft/m2 190

 5.1. Egy há zi épü let, épü let rész (temp lom, ká pol na, pa ró kia, plé bá nia, 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, rend õrkapitányság, 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

 6.1. 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

 7.1. 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 miz, 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 tálló, 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, ki ál lí tá si te rü le ten pa vi lon és el sõ se gély nyúj tó épü let,  kripta,
kre ma tó ri um, egyéb ház tar tá si tá ro ló stb.)

E Ft/m2 100

10.1. Te rep szint alat ti épít mény, épít mény rész (te rep szint alat ti ga rázs, mély ga rázs, alul -
járó, 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, trá gya tá ro ló, kom posz tá ló, egyéb tar tály, zárt szennyvíz -
tároló stb.)

E Ft/m3 20

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. 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. Be épí tet len te tõ tér, 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, fe dett ven dég lá tó elõ kert,
ki ra kat szek rény, ker ti lu gas, ál lat ki fu tó, 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 ké mény, 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 (osz lop, át hi da ló, ko szo rú), köz mû alag út, köz mû csa tor na és mû tár gyai
stb.]

E Ft/fm 90
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13.1. Da rab ban meg ha tá roz ha tó épít mény (szo bor, em lék mû, sír bolt, 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, ge o dé zi ai épít mény, áru- és pénz jegy au to ma ta, par ko ló au to ma ta,
ma gas les stb.

E Ft/db 280

13.3. Ur na 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, va de te tõ

E Ft/db 100

14. Te rep át ala kí tás E Ft/m3 13

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 -
mények:
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 hetõ 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,
 szociális, 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

16.1. 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 szennyvíz-
 elhelyezési 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:

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 köz el 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 figye lembe 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 annak ren del te té sé re vo nat ko zó épít -
mény ér ték kel kell szá mol ni.”



A Kormány
10/2008. (I. 26.) Korm.

rendelete

a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
 szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény
42.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján és fi gye lem mel a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
46.  §-ának (8) be kez dé sé ben, valamint 118.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra, az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A 2008/2009. tan év tõl a fel ve he tõ hall ga tói hi tel leg -
na gyobb össze ge az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
vevõ hall ga tók szá má ra havi 40 000 Ft, a költ ség té rí té ses
kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá má ra havi 50 000 Ft.”

2.  §

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

„(2) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi telt fo rint ban a
hi tel fel ve võ ren del ke zé se sze rin ti meg osz tás ban

a) a hall ga tó bár mely Ma gyar or szá gon szék hellyel
vagy fi ók te lep pel ren del ke zõ hi tel in té zet nél ve ze tett
szám lá já ra utal ja, il le tõ leg

b) a hi tel fel ve võ és a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal kö -
tött meg álla po dás alap ján köz vet le nül a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény szá má ra utal ja a fel sõ ok ta tás ban foly ta tott ta nul -
má nyok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben a hi tel fel ve võt ter he lõ
költ ség té rí tés, kép zé si hoz zá já ru lás meg fi ze té se cél já ból,
amennyi ben a Di ák hi tel Köz pont és a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény kö zött en nek le he tõ sé gé re elõ ze tesen együtt mû kö -
dé si meg álla po dás jött lét re.”

3.  §

Az R. 25.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A Di ák hi tel Köz pont ál tal ál lam i ke zes ség vál la lás
mel lett ki bo csá tás ra ke rü lõ, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pí rok mint pénz ügyi esz kö zök el he lye zé sét az Ál -
lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -

vény tár sa ság szer ve zi és a Di ák hi tel Köz pont ré szé re a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, 
valamint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Bszt.) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és g) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez,
valamint a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és g) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get
ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-a 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
11/2008. (I. 26.) Korm.

rendelete

a végrehajtói kézbesítés részletes
eljárási szabályairól  szóló

250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.) 307.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A vég re haj tói kéz be sí tés rész le tes el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Korm. ren de let) 2.  §-ának e)–f) pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a § a kö vet ke zõ q) és
r) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„e) ké rel me zõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi

sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek a ja vá ra
a bí ró sá gi ha tá ro zat ma rasz ta lást tar tal maz, to váb bá aki re
néz ve a föld hi va tal ha tá ro zat va la mely jog be jegy zé sé rõl,
mó do sí tá sá ról vagy tör lé sé rõl ren del ke zik, és kéri a kéz be -
sí tés le foly ta tá sát;

f) cím zett: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki re néz ve a bí ró -
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sá gi ha tá ro zat ma rasz ta lást tar tal maz, to váb bá aki re néz ve
a föld hi va tal ha tá ro zat va la mely jog be jegy zé sé rõl, mó do -
sí tá sá ról vagy tör lé sé rõl ren del ke zik, és aki nek a ré szé re a
ké rel me zõ kéri a kéz be sí tést;”

„q) föld hi va ta li ha tá ro zat: az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be je gyez he tõ va la mely jog be jegy zé sé rõl, mó do sí tá sá ról
vagy tör lé sé rõl  szóló ha tá ro zat, amellyel kap cso lat ban a
kéz be sí té si vé le lem va la mely cím zett vo nat ko zá sá ban a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak -
ban: Ket.) 79.  §-ának (2) be kez dé se alap ján be állt, és
amely nek vég re haj tói kéz be sí té se az in gat lan-nyil ván tar -
tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény (a továb biak ban:
Inytv.) 52/A.  §-ának (2) be kez dé se alap ján kér he tõ;

r) föld hi va ta li irat: a föld hi va ta li ha tá ro zat föld hi va tal
ál tal ké szí tett pa pír ala pú ki ad má nyá ról a vég re haj tó ál tal
e ren de let ren del ke zé sei sze rint ké szí tett és zá ra dék kal el -
lá tott fény má so lat.”

2.  §

A Korm. ren de let a 46.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ IV. fe -
je zet tel és 46/A.  §-sal egé szül ki:

„IV. Fejezet

A FÖLDHIVATALI HATÁROZATOK KÉZBESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46/A.  § (1) A föld hi va ta li ha tá ro zat kéz be sí té sé re a bí ró -
sá gi ha tá ro zat kéz be sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az 
e §-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A föld hi va ta li ha tá ro zat kéz be sí té sé re irá nyuló ké re -
lem ben a kéz be sí ten dõ föld hi va ta li ha tá ro za tot hozó föld -
hi va talt és a föld hi va ta li ha tá ro zat szá mát kell meg je löl ni,
to váb bá a ké re lem hez a föld hi va ta li ha tá ro zat ki ad má nyát
kell csa tol ni.

(3) A vég re haj tó a föld hi va ta li ha tá ro zat kéz be sí té se irán ti
ké re lem tel je sí té sét a 6.  § (4) be kez dé sé nek b)–g) pont ja i ban
meg ha tá ro zot ta kon túl az Inytv. 52/A.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té tel hi á nya  miatt ta gad hat ja meg.

(4) A vég re haj tó a föld hi va ta li irat ra a kö vet ke zõ szö ve -
gû zá ra dé kot ve ze ti: „a ............................ föld hi va -
tal .................. szá mú ha tá ro za tá ról ké szí tett, a ha tá ro zat
ki ad má nyá val meg egye zõ tar tal mú fény má so lat”; és fel -

tün te ti a zá ra dé kon a fény má so lat ké szí té sé nek dá tu mát,
to váb bá el lát ja azt alá írá sá val és kör bé lyeg zõ jé nek le nyo -
ma tá val is.

(5) Föld hi va ta li ha tá ro zat kéz be sí té se so rán a vég re haj -
tó a föld hi va ta li irat ra azt ve ze ti rá, hogy a kéz be sí té si vé -
le lem meg dön té sé re a Ket. 79.  §-a sze rint van le he tõ ség.”

3.  §

A Korm. ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

(1) Ez a 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 Korm.
ren de let

a) 1.  § (1) be kez dé sé ben és 2.  § b) pont já ban a „bí ró sá gi 
ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be a „jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ha tá ro zat” szö veg,

b) 2.  § g) pont já ban a „bí ró sá gi irat” szö veg rész he lyé -
be a „bí ró sá gi vagy föld hi va ta li irat” szö veg,

c) 2.  § k) pont já ban és l) pont já nak 1. és 2. al pont ja i ban
a „bí ró sá gi ha tá ro zat ban” szö veg rész he lyé be a „jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha tá ro zat ban” szö veg,

d) 2.  § m) pont já ban a „bí ró sá gi irat nak” szö veg rész he -
lyé be a „bí ró sá gi vagy föld hi va ta li irat nak” szö veg,

e) 5.  § e) pont be ve ze tõ szö ve gé ben az „annak té nyét,
ha a cím zett” szö veg rész he lyé be a „ha a ké rel me zõ nek tu -
do má sa van róla, annak té nyét, ha a cím zett” szö veg

lép.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let hez]

......................................................................................................................................... ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó

......................................................................................................................................................... iro dá já nak címe
.................................................................................. te le fon szám ............................................................. ügy szám

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS

bírósági vagy földhivatali irat végrehajtói kézbesítés során történõ átvételérõl

I. A kéz be sí ten dõ ha tá ro zat ada tai

 íté let   vég zés  fi ze té si meg ha gyás  bí ró sá gi meg ha gyás  föld hi va ta li ha tá ro zat a ha tá ro za tot hozó 
  bí ró ság vagy föld hi va tal neve, vagy a köz jegy zõ neve és szék he lye:
  ..................................................................................................................................................................................
    a ha tá ro zat szá ma: ...................................................................................................................................................

II. A cím zett ada tai

  név: .........................................................................................................................................................................

  cím (bí ró sá gi vagy föld hi va ta li ha tá ro zat sze rint): ...................................................................................................

  kéz be sí tés he lye: .....................................................................................................................................................

III. Kéz be sí tés a cím zett ré szé re

Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem.

  dá tum: ............................................................................... alá írás: ......................................................................

az át ve võ neve (14 év alat ti, gond nok ság alatt lévõ, vagy nem ter mé sze tes sze mély cím zett ese té ben):
  ..................................................................................................................................................................................

  sze mély azo nos sá got iga zo ló ok irat faj tá ja és szá ma: .............................................................................................

IV. Kéz be sí tés he lyet tes át ve võ ré szé re

Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok,
és a határozatot a címzett részére átadom.

  he lyet tes át ve võ neve: .............................................................................................................................................

  dá tum: ............................................................................... alá írás: ......................................................................

  sze mély azo nos sá got iga zo ló ok irat faj tá ja és szá ma: .............................................................................................

  hoz zá tar to zói, egyéb kap cso la ta a cím zet tel: ..........................................................................................................

V. A kéz be sí té si vég re haj tó alá írá sa, bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta:

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

P. H.
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2. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let hez]

......................................................................................................................................... ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó

......................................................................................................................................................... iro dá já nak címe

.................................................................................. te le fon szám ............................................................. ügy szám

ÉRTESÍTÉS

végrehajtói kézbesítés megkísérlésérõl

A bí ró sá gi vagy föld hi va ta li ira tot .................................................... (dá tum) ................. óra kor meg kí sé rel tem
kéz be sí te ni a cím zett szá má ra. A cím zett a bí ró sá gi vagy föld hi va ta li ira tot a II. pont ban fog lal tak sze rint ve he ti át.

I. A cím zett ada tai

  név: .........................................................................................................................................................................

  cím (bí ró sá gi vagy föld hi va ta li ha tá ro zat sze rint): .................................................................................................

  kéz be sí tés he lye: .....................................................................................................................................................

II. A bí ró sá gi vagy föld hi va ta li irat át vé te lé nek mód ja

  ................................................................................................................................................... (az át vé tel he lye)

  ............................................................................................................................................... (ügy fél fo ga dá si idõ)

  ............................................................................................................................................ (az át vé tel ha tár ide je)

Az át vé tel hez a cím zett nek je len ér te sí tést és a kö vet ke zõ ér vé nyes ok ira tok va la me lyi két kell be mu tat nia: sze mé -
lyi iga zol vány (annak igény lé sét iga zo ló ha tó sá gi ok irat), ka to nai iga zol vány, tar tóz ko dá si en ge dély, le te le pe dé si
en ge dély, ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás, út le vél, 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ki adott ve ze tõi en ge -
dély (jo go sít vány), jog sza bály ál tal rend sze re sí tett, sze mély azo no sí tás ra al kal mas fény ké pes iga zol vány. Ha a
cím zett szer ve zet, annak ve ze tõ je, kép vi se lõ je vagy a szer ve zet meg ha tal ma zott ja ve he ti át az ira tot.

III. A kéz be sí té si vég re haj tó alá írá sa, bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta:

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

P. H.

IV. Tá jé koz ta tás

Ezen ér te sí tés sze rint a cím zett szá má ra a kéz be sí té si vég re haj tó olyan bí ró sá gi ha tá ro za tot kí sé relt meg kéz be sí -
te ni, amellyel kap cso lat ban a kéz be sí té si vé le lem ko ráb ban már be állt. A kéz be sí té si vé le lem a Pol gá ri per rend tar -
tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a bí ró ság elõtt meg dönt he tõ. A cím zett az
ira tot az ér te sí tés ben fog lal tak sze rint ve he ti át a kéz be sí té si vég re haj tó iro dá já ban.

Ezen ér te sí tés sze rint a cím zett szá má ra a kéz be sí té si vég re haj tó olyan föld hi va ta li ha tá ro za tot kí sé relt meg kéz -
be sí te ni, amellyel kap cso lat ban a kéz be sí té si vé le lem ko ráb ban már be állt. A kéz be sí té si vé le lem 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 ben fog lalt fel té te lek fenn -
állása ese tén a föld hi va tal elõtt meg dönt he tõ. A cím zett az ira tot az ér te sí tés ben fog lal tak sze rint ve he ti át a kéz be -
sí té si vég re haj tó iro dá já ban.



A Kormány
12/2008. (I. 26.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott állami támogatások szabályairól  szóló

146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetésérõl,

valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelésérõl és felhasználásáról  szóló

133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a Ku -
ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi
XC. tör vény 17.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ból nyúj tott 
ál lam i tá mo ga tá sok sza bá lya i ról  szóló 146/2007. (VI. 26.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (2) be kez -
dé se a 9.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a
kö vet ke zõ szö veg gel lép ha tály ba:

„(2) A tá mo ga tást nyúj tó a tá mo ga tás oda íté lé se és a tá -
mo ga tá si dön tés meg ho za ta la elõtt elõ ze tesen meg vizs gál -
ja, hogy a tá mo ga tás ered mé nye ként a ked vez mé nye zett a
K+F+I te vé keny sé ge it va ló ban bõ ví ti-e. A tá mo ga tást
nyúj tó az ösz tön zõ ha tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben össze -
ha son lí tó elem zést ké szít vagy ké szít tet a tá mo ga tás sal
meg va ló su ló és a tá mo ga tás nél kü li hely zet rõl. A tá mo ga -
tás csak ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha a tá mo ga tás bi zo -
nyít ha tó an nö ve li az aláb bi mu ta tók ér té ké nek egyi két:

a) a pro jekt mé re tét, ide ért ve a pro jekt össz költ sé gét,
illetve a K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gek ben részt ve võ
sze mé lyek szá mát;

b) az al kal ma zá si kört, ide ért ve a vár ha tó pro jekt ered -
mé nye ket;

c) a pro jekt vég re haj tá sá nak üte mét;
d) a ked vez mé nye zett ál tal a K+F-re és in no vá ci ó ra

for dí tott tel jes össze get.”

2.  §

Az R. 14.  §-ának a)–c) pont ja a 9.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban a kö vet ke zõ szö veg gel lép ha -
tály ba:

[K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén az el szá mol ha tó költ sé -
gek – me lyek kö rét a pá lyá za ti út mu ta tó szû keb ben is meg -
ha tá roz hat ja – a kö vet ke zõk:]

„a) ku ta tók, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ sze mély zet
mun ka erõ költ sé ge ki zá ró lag a tá mo ga tott pro jekt ben vég -
zett te vé keny sé gük mér té ké ig;

b) esz kö zök és fel sze re lé sek költ sé gei a ku ta tá si pro -
jekt ben való hasz ná la tuk idõ tar ta má ra és mér té ké ig az zal,
hogy ha eze ket az esz kö zö ket és fel sze re lé se ket nem hasz -
nál ják tel jes élet tar ta muk alatt a K+F pro jekt ben, ak kor
csak a pro jekt idõ tar ta má nak meg fe le lõ ér ték csök ke né si
rá for dí tás mi nõ sül el szá mol ha tó költ ség nek;

c) épü let- és föld hasz ná la ti költ sé gek a pro jekt ben való
hasz ná la tuk idõ tar ta má ra és mér té ké nek és ide jé nek meg -
fele lõen; az épü le tek te kin te té ben csak a ku ta tá si pro jekt
idõ tar ta má nak meg fe le lõ ér ték csök ke né si rá for dí tá sok mi -
nõ sül nek el szá mol ha tó költ ség nek, míg föld te rü le tek ese -
té ben az adás vé tel költ sé gei, valamint a tény le ge sen fel -
me rü lõ tõ ke költ sé gek is el szá mol ha tók;”

3.  §

Az R. 24.  §-a a) pont já nak aa) al pont ja a 9.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a kö vet ke zõ szö veg gel
lép ha tály ba:

[Fi a tal in no va tív vál lal ko zás nak nyúj tott tá mo ga tás
ese té ben a kö vet ke zõ fel té te lek nek kell tel je sül ni ük:

a) a ked vez mé nye zett olyan in no va tív kis vál lal ko zás le -
het, amely a tá mo ga tás oda íté lé se kor ke ve sebb, mint 6 éve
mû kö dik. A ked vez mé nye zett ak kor te kin ten dõ in no va tív
kis vál lal ko zás nak, ha]

„aa) az üz le ti terv kül sõ szak ér tõ ál ta li ér té ke lé se alap -
ján iga zol ha tó, hogy a ked vez mé nye zett az elõ re lát ha tó jö -
võ ben olyan ter mé ke ket, szol gál ta tá so kat vagy el já rá so kat 
fej leszt ki, ame lyek tech no ló gi a i lag újak vagy je len tõs
mér ték ben job bak, mint az Euró pai Kö zös sé gen be lül az
ága zat ban lé te zõ leg fej let tebb tu dás és ame lyek a tech no -
ló gi ai vagy ipar i ered mény te len ség koc ká za tát hor doz zák;
vagy”

4.  §

Az R. 25.  §-ának (4) be kez dé se a 9.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban a kö vet ke zõ szö veg gel lép ha -
tály ba:

„(4) Az in no vá ci ós klasz te rek nek nyúj tott be ru há zá si
tá mo ga tás vagy az in no vá ci ós klasz te rek élén kí té sé nek
mû kö dé si tá mo ga tá sa ese té ben a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg elem zést kö te les 
be nyúj ta ni a klasz ter tech no ló gi ai sza ko so dá sá ról, a lé te zõ 
re gi o ná lis le he tõ sé gek rõl, a meg lé võ ku ta tá si ka pa ci tá sá -
ról, a ha son ló célú klasz te rek Euró pai Kö zös sé gen be lü li
je len lé té rõl, valamint a klasz ter ben foly ta tott te vé keny sé -
gek po ten ci á lis pi a ci vo lu me né rõl.”

5.  §

Az R. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A (1) be kez dés ben sze rep lõ fel sõ ha tá rok az ipar i ku ta -
tás ese té ben leg fel jebb 75%-os tá mo ga tá si in ten zi tá sig, a
kí sér le ti fej lesz tés ese té ben pe dig 50%-ig nö vel he tõk a kö -
vet ke zõk sze rint:]

„b) az Euró pai Kö zös ség ku ta tás-fej lesz té si ke ret prog -
ram já hoz kap cso ló dó prog ra mok, valamint az Eu re ka
alap ján vál lalt egye di prog ra mok hoz kap cso ló dó pro jek -
tek ese té ben 15 szá za lék pont tal nö vel he tõ;”

6.  §

Az R. 40.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben a cse -

kély össze gû tá mo ga tás nem hal moz ha tó más ál lam i tá mo -
ga tás sal, ha az ilyen jel le gû tá mo ga tás hal mo zó dás olyan
tá mo ga tá si in ten zi tást ered mé nyez ne, amely túl lé pi az
e ren de let ben az egyes ese tek meg ha tá ro zott körülmé -
nyeire vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.”

7.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé sé -
rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Akr.) 10.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap ból tá mo ga tást kap hat nak Ma gyar or szá gon 
szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko zók, kül föl di
szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pei,
 Magyarországon tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ter mé -
sze tes sze mé lyek, valamint ezek kon zor ci u mai.”

8.  §

Az Akr. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás az
EK-Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé ben ál -
lam i tá mo ga tás nak mi nõ sül, az egy pro jekt hez nyújt ha tó
bár mely ál lam ház tar tá si for rás ból szár ma zó tá mo ga tás ra
kü lön jog sza bály ren del ke zé se it1 kell al kal maz ni.”

1 A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ból nyúj tott ál lam i tá mo ga -
tá sok sza bá lya i ról  szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. ren de let.

Hatálybalépés

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és a ki hir de té sét kö ve tõ 2. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg – az
1–4.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével – ha tály ba lép az 
R. 3.  §-ának a)–h) pont ja és 4–26.  §-a.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
2/2008. (I. 26.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 58. § c) pont ja alap ján, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ja vas la tá ra

Be ne dek Fü lö pöt,

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl, más fon tos meg bí za tá sa
 miatt

– 2008. ja nu ár 31-i ha tállyal –

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
3/2008. (I. 26.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 58. § c) pont ja alap ján, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ja vas la tá ra

Fi csor Ádá mot,

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl, más fon tos meg bí za tá sa
 miatt

– 2008. ja nu ár 31-i ha tállyal –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
4/2008. (I. 26.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ja vas la tá ra

dr. Süth Mik lóst,

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. feb ru ár 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve 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)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve
a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szer-
zõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek
és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és
a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár

 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi

 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-

séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-

ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti

se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-

ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó

(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -

szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

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.  sarkán)

szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve

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) vagy

a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-

vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi

jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0247 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


