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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
177/2008. (VII. 1.) Korm.

ren de le te

a köz igaz ga tá si hi va tal ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés c) és d) pont já ban, va la mint 40. § 
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a 
he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
17. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel a kö vet -
ke zõ ket ren de li:

1. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal a Kor mány ki je lölt te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve.

(2) A köz igaz ga tá si hi va talt a Kor mány a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel irá nyít ja.

2. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal köz vet le nül a köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek (a to váb bi ak ban: hi va tal ve ze tõ) ve ze -
té se alatt álló szer ve ze ti egy sé gek bõl, to váb bá kor mány -
ren de let ben meg ha tá ro zott ága za ti szak igaz ga tá si szerv -
bõl (a to váb bi ak ban: szak igaz ga tá si szerv), va la mint – a
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
ki vé te lé vel – ki ren delt sé gek bõl áll.

(2) A ki ren delt ség a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti
egy sé ge, amely a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada to kat lát el.
Ki ren delt sé gek az e ren de let ben meg ha tá ro zott me gye -
szék hely vá ro sok ban, me gyé re ki ter je dõ mû kö dé si te rü let -
tel mû köd nek.

(3) A szak igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szerv nek a me -
gyei ki ren delt sé gen te rü le ti osz tá lya mû köd het. Te rü le ti
osz tály mû kö dé sét kor mány ren de let el ren del he ti.

(4) A te rü le ti fõ épí tész a hi va tal szer ve ze ti ke re té ben mû -
kö dik, ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zik, illetékes -
sége meg egye zik a köz igaz ga tá si hi va tal il le té kes sé gé vel.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a
Dél-du nán tú li Ré gió ál la mi fõ épí té sze kü lö nös il le té kes -
ség gel ren del ke zik, amely a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet
Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni

 Területrendezési Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról szó ló
2000. évi CXII. tör vény 1. szá mú mel lék le te sze rin ti te le -
pü lé sek re ter jed ki.

(6) A köz igaz ga tá si hi va tal épí tés fel ügye lõ je a hi va tal
szer ve ze ti ke re té ben mû kö dik, ön ál ló fel adat- és ha tás kör -
rel ren del ke zik, il le té kes sé ge meg egye zik a köz igaz ga tá si
hi va tal il le té kes sé gé vel.

(7) A hi va tal ve ze tõ ve ze té se alatt álló szer ve ze ti egy sé -
gek, a szak igaz ga tá si szer vek, a ki ren delt sé gek, a te rü le ti
szint en mû kö dõ ál la mi fõ épí tész, va la mint az épí tés fel -
ügye lõ egy költ ség ve té si szer vet ké pez nek.

(8) A köz igaz ga tá si hi va ta lok lét szá mát szak igaz ga tá si
szer vi bon tás ban kell meg ha tá roz ni.

3. §

(1) A hi va tal ve ze tõt – pá lyá zat alap ján – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök 
bíz za meg. A hi va tal ve ze tõ meg bí zá sát – a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a he lyi önkormány -
zatokért fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra – a mi nisz -
ter el nök von ja vissza.

(2) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter – a ve -
ze tõi meg bí zás és a ve ze tõi meg bí zás vissza vo ná sa ki vé te -
lé vel – gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va tal ve ze tõ
fe lett.

(3) A hi va tal ve ze tõ mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi
 besorolású köz tiszt vi se lõ.

(4) Hi va tal ve ze tõi meg bí zást az a köz tiszt vi se lõ kap hat,
aki ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel, va la -
mint jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke zik.

4. §

(1) A hi va tal ve ze tõ mun ká ját hi va tal ve ze tõ-he lyet te sek
se gí tik. A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes el lát ja a hi va tal szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada to -
kat, és tá vol lé té ben a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint he lyet te sí ti a hi va tal ve ze tõt.

(2) A ki ren delt sé get a ki ren delt ség ve ze tõ hi va tal ve ze -
tõ-he lyet tes ként ve ze ti, aki el lát ja a köz igaz ga tá si hi va tal
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
 feladatokat.

(3) A hi va tal ve ze tõ-he lyet test – a hi va tal ve ze tõ ja vas la -
tá ra – a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter bíz za
meg, il let ve von ja vissza a meg bí zá sát. A hi va tal ve ze tõ-
he lyet tes fe let ti mun kál ta tói jo go kat egye bek ben a hi va tal -
ve ze tõ gya ko rol ja.

(4) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes mi nisz té ri u mi fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.
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(5) Hi va tal ve ze tõ-he lyet te si meg bí zást az a köztiszt -
viselõ kap hat, aki ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég -
zett ség gel, va la mint jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá -
val ren del ke zik.

5. §

(1) A szak igaz ga tá si szerv ön ál ló an gya ko rol ja a jog -
sza bály ban meg ál la pí tott ha tás kö rét.

(2) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je mi nisz té ri u mi
 fõosztályvezetõ-helyettesi be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.

(3) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je gon dos ko dik a
szak mai kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sé rõl, gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat a szak igaz ga tá si szerv köz tiszt vi se lõi
fe lett.

6. §

A költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán a he lyi önkormány -
zatokért fe le lõs mi nisz ter ki ké ri a szak igaz ga tá si szer vek
te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sát a 7. § (1) be kez dé se
sze rint el lá tó köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je
 véleményét.

7. §

(1) Azok kal az ügyek kel össze füg gés ben,
a) ame lyek ben a köz igaz ga tá si hi va tal ha tó sá gi jog kör -

ben jár el, va la mint
b) ame lyek ben a szak igaz ga tá si szer vek jár nak el,

a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 2. §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket az adott
ügy cso port te kin te té ben fel adat kör rel ren del ke zõ szak mai
irá nyí tó mi nisz ter (a to váb bi ak ban: szak mai irá nyí tó
 miniszter) gya ko rol ja.

(2) A szak mai irá nyí tó mi nisz ter írás ban tá jé koz tat ja a
köz igaz ga tá si hi va talt, a fel adat kö rét érin tõ ága za ti ter vek -
rõl, ága zat po li ti kai el kép ze lé sek rõl, ja vas la tot tesz a meg -
va ló sí tás szer ve ze ti és in téz mé nyi fel té te le i re, va la mint – a 
szak igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek meg hí vá sá val egy ide -
jû leg – az e szer vek ve ze tõi ré szé re tar tan dó szak mai ér te -
kez le tek rõl.

8. §

(1) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter el lát ja
a he lyi ön kor mány za tok, a ki sebb sé gi ön kor mány za tok és
a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai tör vény es sé gi el len õr -
zé sé nek, to váb bá a köz igaz ga tá si hi va ta lok és a köz pon ti

ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei jog sza bály ban
sze rep lõ el len õr zé sé nek a szak mai irá nyí tá sát, s en nek
 keretében gya ko rol ja a 7. § (1) és (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott jo go kat.

(2) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter el lát ja
a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek tör vény es sé gi, 
szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el len õr zé sét.

(3) A tör vény es sé gi, szak sze rû sé gi és ha té kony sá gi
 ellenõrzésre vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg,
amely az ott meg ha tá ro zot tak sze rint át fo gó-, té ma-, cél-
és utó el len õr zés le het. Át fo gó el len õr zést leg alább négy -
éven ként, té ma-, cél-, fel adat- vagy utó el len õr zést a mun -
ka terv ben meg ha tá ro zott üte me zés sel kell tar ta ni.

(4) A szak igaz ga tá si szer vek re is ki ter je dõ el len õr zést
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a szak mai irá -
nyí tó mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(5) A te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs
mi nisz ter el lát ja a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok, a me gyei
te rü let fej lesz té si ta ná csok, a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és
a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok (a to váb bi ak ban együtt:
fej lesz té si ta nács) tör vény es sé gi fel ügye le té nek szak mai
irá nyí tá sát, en nek ke re té ben gya ko rol ja a Ksztv. 2. §
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go kat.

(6) A fej lesz té si ta nács mû kö dé sé nek tör vény es sé gi fel -
ügye le tét a ta nács szék he lye sze rint il le té kes köz igaz ga tá si 
hi va tal gya ko rol ja.

9. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal nak az
a) ügy vi te li és in for ma ti kai fel ada tok szol gál ta tás ala pú 

el lá tá sá nak fel té te le i vel kap cso la tos fel ada ta i val össze -
függõ,

b) a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé vel, 
a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel, va la mint a köz -
tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap cso la tos
ügyek te kin te té ben a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 2. §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gya ko rol ja.

(2) A 16–24. §-ok ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa
kö ré ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter kez -
de mé nye zi és el len õr zi

a) a több ága za tot érin tõ kor mány za ti dön té sek vég re -
haj tá sá nak te rü le ti össze han go lá sát;

b) a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok te rü le ti össze han go lá sát;

c) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei
in for ma ti kai fej lesz té se i nek össze han go lá sát a köz igaz ga -
tá si in for ma ti kai fej lesz té si ter vek kel, kon cep ci ó val össz -
hang ban.
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10. §

(1) A hi va tal ve ze tõ gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a
szak igaz ga tá si szer vek ve ze tõi, a köz igaz ga tá si hi va -
tal – szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott – szer ve ze ti egy sé ge i nek köz tiszt vi se lõi, va la mint
mun ka vál la lói fe lett.

(2) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek meg bí zá sá hoz,
meg bí zá sá nak vissza vo ná sá hoz a szak mai irá nyí tó mi nisz -
ter egyet ér té se szük sé ges.

11. §

A hi va tal ve ze tõ
a) ve ze ti a köz igaz ga tá si hi va talt, el lát ja a költ ség ve té si 

szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt fel ada to kat;
b) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si hi va tal szak igaz ga tá si

szer vei fel ada tai el lá tá sá nak fel té te le i rõl;
c) el ké szí ti a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö -

dé si sza bály za tát, gon dos ko dik a jog sza bály ban elõ írt bel -
sõ sza bály za tok el ké szí té sé rõl.

12. §

(1) A hi va tal ve ze tõ éven te be szá mol a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter elõtt a hi va tal tevékeny -
ségérõl és a te rü le ti ál lam igaz ga tás hely ze té rõl.

(2) A be szá mo lá si kö te le zett ség ki ter jed a köz igaz ga tá si 
hi va tal te rü le tén mû kö dõ ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó
szerv re és sze mély re, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
bár mely jog ál lá sú te rü le ti szer vé re, ki ren delt sé gé re, il let ve 
a pol gár mes ter re, a jegy zõ re az ál ta luk el lá tott ál lam igaz -
ga tá si fel ada to kat érin tõ en.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer vek ada tok, in for -
má ci ók szol gál ta tá sá val köz re mû köd nek a be szá mo lá si
fel ada tok tel je sí té sé ben.

(4) A be szá mo ló nak tar tal maz nia kell:
a) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei

szá má ra a Kor mány, il let ve az ága za ti fel ada to kért fe le lõs
mi nisz te rek ál tal meg ha tá ro zott ága zat po li ti kai cél ki tû zé -
sek ér vé nye sü lé sét, va la mint a nem zet gaz da sá gi lag ki -
emelt be ru há zá sok meg va ló sí tá sát se gí tõ köz igaz ga tá si
fel ada tok vég re haj tá sá nak hely ze tét;

b) a köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi el len õr zé si és
tör vény es sé gi fel ügye le ti te vé keny sé gé nek ta pasz ta la ta it;

c) a köz igaz ga tá si hi va tal nak a jegy zõ és a pol gár mes ter
ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gé re vo nat ko zó ta pasz ta la ta it;

d) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si
szer vek mû kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek ta pasz ta la ta it;

e) egyéb, a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott szem pon to kat;
f) a b), c) és d) pont ban meg ha tá ro zott szer vek nél a

köz ér de kû ké rel mek kel, pa na szok kal és be je len té sek kel
kap cso la tos ügyek in té zé sé nek hely ze tét.

13. §

(1) A tör vény es sé gi el len õr zést, a tör vény es sé gi fel -
ügye le tet az ön kor mány zat, a tár su lás, il let ve a fej lesz té si
ta nács szék he lye sze rint il le té kes köz igaz ga tá si hi va tal
gya ko rol ja.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal, il le tõ leg a szak igaz ga tá si
szerv a tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ál la pí -
tott ügyek ben ha tó sá gi jog kört gya ko rol.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal el lát ja a tör vény ben, il let ve
kor mány ren de let ben ha tás kö ré be utalt egyéb ál lam igaz ga -
tá si fel ada to kat.

14. §

(1) Amennyi ben kor mány ren de let ki vé telt nem tesz, a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei – szer ve -
ze ti és szak mai ön ál ló sá guk meg tar tá sá val – a hi va tal
 koordinációs és el len õr zé si jog kö ré be tar toz nak.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
5 na pon be lül vé le mé nye zi a ko or di ná ci ós és el len õr zé si
jog kö ré be tar to zó, ré gi ón be lü li szék hellyel ren del ke zõ
me gyei és az egy me gyét meg ha la dó il le té kes ség gel ren -
del ke zõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei
ve ze tõ i nek ve ze tõi meg bí zá sát és meg bí zá suk vissza vo ná -
sát, ja vas la tot te het meg bí zá suk vissza vo ná sá ra, kitünte -
tésükre, ju tal ma zá suk ra, kez de mé nyez he ti fe gyel mi fe le -
lõs ség re vo ná su kat.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott vé le mé nyét meg kül di a he lyi ön kor mány za to kért
 felelõs mi nisz ter nek, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nek, va la mint az érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
te rü le ti szer ve ve ze tõ jé nek és a szak mai irá nyí tó mi nisz -
ter nek.

15. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal a mû kö dé si te rü le tén lévõ
bár mely köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv te rü le ti és he lyi
szer vé tõl, pol gár mes ter tõl, jegy zõ tõl, va la mint ál lam igaz -
ga tá si fel ada tot el lá tó más szerv tõl, sze mély tõl az ál ta luk
el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to kat érin tõ en bár mely dön -
tést be kér het, a szerv in téz ke dé sé rõl tá jé koz ta tást kér het,
il let ve az ira tok ba be te kint het.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szerv nél – tör vény sér tés ész le lé se ese tén – egyez te tõ
el já rást kez de mé nyez. En nek ered mény te len sé ge ese tén az
érin tett szerv fel ügye le ti szer vé nél fel ügye le ti in téz ke dést
kez de mé nyez, utób bi ered mény te len sé ge ese tén pe dig a
szak mai irá nyí tó mi nisz ter el já rá sát kez de mé nye zi.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal a (2) be kez dés ben fog lalt
in téz ke dé sek ered mény te len sé ge ese tén az érin tett dön tést
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hozó szerv fel ügye le ti szer ve és a szak mai irá nyí tó mi nisz -
ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett kez de mé nye zi az ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter nél a (4) be kez dés ben fog -
lalt in téz ke dés meg té te lét.

(4) Ha a tör vény sér tés más ként nem or vo sol ha tó, a he lyi 
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter együt te sen tesz ja vas la tot a Kor -
mány nak az Al kot mány 35. § (4) be kez dé se alap ján
a Kor mány nak alá ren delt te rü le ti szer vek tör vény be üt -
közõ ha tá ro za tá nak vagy in téz ke dé sé nek meg sem mi sí té -
sé re, il let ve meg vál toz ta tá sá ra.

16. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ko or di ná ci ós fel adat- és
 hatáskörében

a) gon dos ko dik a több ága za tot érin tõ kor mány za ti
dön té sek vég re haj tá sá nak te rü le ti össze han go lá sá ról;

b) gon dos ko dik a re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si kol lé gi um
(a to váb bi ak ban: kol lé gi um) mû köd te té sé rõl, ügyrend -
jének elõ ké szí té sé rõl;

c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zot tak sze rint köz re mû kö dik a köz pon ti köz -
szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sá ban;

d) gon dos ko dik a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel, az
elekt ro ni kus köz igaz ga tás ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok te rü le ti össze han go lá sá ról, szer ve zé sé rõl;

e) tá jé koz ta tást kér het a ko or di ná ci ós és el len õr zé si jog -
kö ré be tar to zó te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i tõl;

f) gon dos ko dik ügy fél szol gá lat mû köd te té sé rõl;
g) kez de mé nyez he ti a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -

vek te rü le ti szer vei ügy fél fo ga dá si, ügy fél szol gá la ti rend -
sze ré nek össze han go lá sát, to váb bá szak mai tá mo ga tást
nyújt az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség bõ ví té sé hez;

h) elõ se gí ti a te rü le ti elekt ro ni kus ügy fél-tá jé koz ta tá si
rend szer nap ra kész mû kö dé sét.

(2) A kol lé gi um a köz igaz ga tá si hi va tal vé le mé nye zõ,
össze han go lást elõ se gí tõ tes tü le te. A hi va tal ve ze tõ

a) ve ze ti a kol lé gi u mot;
b) az ügy rend ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként, il let ve

szük ség sze rint össze hív ja a kol lé gi um ülé sét, gon dos ko -
dik a na pi ren dek, az ál lás fog la lá sok elõ ké szí té sé rõl;

c) szük ség sze rint meg hív ja a kol lé gi um ülé sé re a ko or -
di ná ci ós és el len õr zé si jog kö ré be nem tar to zó köz igaz ga -
tá si szer vek ve ze tõ it.

(3) A kol lé gi um el nö ke a hi va tal ve ze tõ, tag jai a hi va tal -
ve ze tõ-he lyet tes, a ki ren delt ség ve ze tõk, a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei, a szak igaz ga tá si szer -
vek ve ze tõi, az ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó rendvé -
delmi szer vek ve ze tõi és a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõi.

(4) A kol lé gi um ülé sén ta nács ko zá si jog gal ve het részt
az el nök ál tal meg hí vott köz igaz ga tá si fel ada tot el lá tó más
szer ve zet ve ze tõ je.

(5) A kol lé gi um ügy rend jét a hi va tal ve ze tõ ter jesz ti elõ
és a kol lé gi um ál la pít ja meg. A kol lé gi um tes tü let ként mû -
kö dik, mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it az ügy rend tar tal -
maz za.

(6) A kol lé gi um

a) elem zi és ér té ke li a köz igaz ga tá si hi va tal, a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vek és a he lyi ön kor -
mány za tok együtt mû kö dé sé nek, to váb bá az ál lam igaz ga tá si
fel ada tok te rü le ti vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta it, a köz igaz ga -
tá si szer vek ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi ügy in té zé sét;

b) egyez te ti és ér té ke li az el len õr zé sek ta pasz ta la ta it,
ál lást fog lal az el len õr zé si ter vek tar tal má ról, üte me zé sé -
rõl, vég re haj tá sá ról;

c) elõ moz dít ja a te rü le ti in for ma ti kai kap cso la tok
össze han golt fej lesz té sét és mû kö dé sét;

d) ér té ke li a kép zé si, to vább kép zé si te vé keny sé get,
 véleményezi az erre vo nat ko zó ter ve ket, aján lá so kat dol -
go z ki a kép zés, to vább kép zés tárgy kö re i re és mód sze re i re 
vo nat ko zó an;

e) elem zi a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti
szer vei és az ér dek-kép vi se le ti szer vek, köz tes tü le tek
együtt mû kö dé sét, aján lást dol goz hat ki az együtt mû kö dé -
sek to vább fej lesz té sé re;

f) vé le mé nye zi az egyes köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek te rü le ti szer vei ügy vi tel-, in for ma ti ka- és szer ve zet fej -
lesz té si dön té se i nek ter ve ze te it;

g) ér té ke li és vé le mé nye zi a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek te rü le ti szer vei ügy fél fo ga dá si rend jét, ügy fél szol -
gá la ti te vé keny sé gét.

17. §

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei,
 valamint az ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó rend vé del mi
szer vek te rü le ti szer vei fel ada ta ik el lá tá sa so rán kö te le sek
együtt mû köd ni. A hi va tal ve ze tõ szük ség sze rint re gi o ná lis 
ko or di ná ci ós ér te kez le tet hív hat össze egyes, több ága za -
tot érin tõ fel adat el lá tá sá nak elõ moz dí tá sá ra, a te rü le ti
 államigazgatási szer vek, va la mint az ál lam igaz ga tá si fel -
ada tot el lá tó rend vé del mi és más szer vek ve ze tõ it ideig -
lenes bi zott ság ala kí tá sá ra kér he ti fel.

18. §

A ki ren delt ség a hi va tal ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint vesz részt a köz igaz ga tá si hi va tal ko or di ná ci ós fel -
ada tai el lá tá sá ban.
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19. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal el len õr zé si fel adat- és ha tás -
kö ré ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
vei vo nat ko zá sá ban

a) gon dos ko dik a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 területi szer vei el len õr zé si ter ve i nek össze han go lá sá ról,
egyez te tett vég re haj tá sá ról, a ta pasz ta la tok kö zös elem zé -
sé rõl;

b) gon dos ko dik a gaz da sá gos, egy mást ki egé szí tõ el -
len õr zé si mó dok ki ala kí tá sá ról, al kal ma zá sá ról;

c) el len õr zi a szer vek ve ze tõ i nek köz tiszt vi se lõk kel,
köz al kal ma zot tak kal kap cso la tos mun kál ta tói in téz ke dé -
sei tör vé nyes sé gét; il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint köz szol gá la ti el len õr zést vé gez;

d) el len õr zi – az il le té kes ügyész ség gel egyez te tett
 ellenõrzési terv és prog ram sze rint – a köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek te rü le ti szer vei te vé keny sé gé ben 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 szó ló tör vény vég re haj tá sát;

e) el len õr zi – az il le té kes köz le vél tár ral egyez te tett el -
len õr zé si terv és prog ram sze rint – az ügy irat ke ze lés rõl,
va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
vei ál tal ke zelt ada tok nyil ván tar tá sá ról és vé del mé rõl,
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló jog sza bá lyok
vég re haj tá sát.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal az (1) be kez dés c)–e)
pontjá ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té se ér de ké -
ben jo go sult a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti
szer vei ve ze tõ i tõl e fel ada ta te kin te té ben ha tár idõ tû zé sé -
vel ada to kat, fel vi lá go sí tást kér ni, e szer vek ira ta i ba be te -
kin te ni.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal az el len õr zé sek tapasztala -
tairól tá jé koz tat ja a fel ügye le ti jog kört gya kor ló szer vet,
il let ve a fel adat kör ében érin tett mi nisz tert, szük ség ese -
tén – kü lö nö sen, ha jog sza bály sér tést ta pasz ta l – kez de mé -
nye zi in téz ke dé sét, gya ko rol ja a 21. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jo ga it.

(4) A köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter gon -
dos ko dik az el len õr zé sek ter ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak
egy sé ges rend jé rõl.

20. §

A köz igaz ga tá si hi va tal, va la mint a szak igaz ga tá si szerv 
ve ze tõ je az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó, ál lam igaz -
ga tá si ha tó sá gi jog kör ben el já ró he lyi ön kor mány za ti szer -
vek vo nat ko zá sá ban

a) jo go sult a pol gár mes te ri hi va tal nál, kör jegy zõ ség -
nél, me gyei köz gyû lés hi va ta lá nál, fõ vá ro si fõ pol gár mes -
te ri hi va tal nál, ha tó sá gi igaz ga tá si tár su lás nál 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
szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott fel ügye le ti el len õr zést
tar ta ni;

b) 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 szó ló tör vény ha tá lyo su lá sá nak vizs gá -
la ta ke re té ben az el len õr zé sek szer ve zé sé re és a ta pasz ta la -
tok összeg zé sé re szak mai-ko or di ná ci ós ér te kez le tet hív hat 
össze.

21. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal, a szak igaz ga tá si szerv a
19. és 20. §-ban meg ha tá ro zott szer vek el len õr zé se so rán
tu do má sá ra ju tott jog sza bály sér tés ese tén

a) fel hív ja az ügy ben el len õr zés re jo go sult más szerv
fi gyel mét a ta pasz talt jog sza bály sér tés re;

b) meg ke re si in téz ke dés vé gett a ha tás kör rel és il le té -
kes ség gel ren del ke zõ szer vet;

c) fe gyel mi, sza bály sér té si vagy bün te tõ el já rást kez de -
mé nyez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a
meg ke re sett szerv kö te les a köz igaz ga tá si hi va tal, a szak -
igaz ga tá si szerv meg ke re sé sét ér dem ben meg vizs gál ni, és
sa ját in téz ke dé sé rõl vagy an nak mel lõ zé se oká ról a hi va -
talt, a szak igaz ga tá si szer vet – a meg ke re sés tõl szá mí tott
30 na pon be lül – tá jé koz tat ni.

22. §

A köz igaz ga tá si hi va tal az ön kor mány za ti szer vek
 tekintetében

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint köz -
szol gá la ti el len õr zést vé gez,

b) el len õr zi – az il le té kes köz le vél tár ral egyez te tett
 ellenõrzési terv és prog ram sze rint – az ügy irat ke ze lés rõl,
to váb bá a szerv ál tal ke zelt ada tok nyil ván tar tá sá ról és vé -
del mé rõl, a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló jog -
sza bá lyok vég re haj tá sát.

23. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal az in for ma ti kai te vé keny ség 
össze han go lá sa ér de ké ben

a) kez de mé nye zi az ügy vi te li te vé keny ség össze han -
go lá sát, elõ moz dít ja an nak egy sé ges prog ram sze rin ti el lá -
tá sát, és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
irá nyí tá sa mel lett és az ál ta la biz to sí tott fel té te lek nek meg -
fe le lõ en biz to sít ja az ügy vi te li és in for ma ti kai fel ada tok
szol gál ta tás ala pú el lá tá sá nak ke re te it;

b) elõ moz dít ja a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás
ha té kony mû kö dé sét és adat tar tal má nak a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek fel ada tá val össze füg gõ hasz ná la tát,
 illetve el len õr zi a nyil ván tar tás ada ta i nak vé del mé re
 vonatkozó sza bá lyok ér vé nye sü lé sét;

c) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter irá nyí -
tá sa mel lett köz re mû kö dik ab ban, hogy az ön kor mány za ti
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törzs adat tá rat, az ön kor mány za ti tör vény es sé gi és ha tó sá gi 
sta tisz ti kai rend szer ada ta it a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek hasz nál has sák;

d) köz re mû kö dik a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
te rü le ti szer vei in for ma ti ka fej lesz té se i nek össze han go lá -
sá ban;

e) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter irá -
nyí tá sa mel lett és az ál ta la biz to sí tott fel té te lek ke re tei
 között gon dos ko dik a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 területi szer vei, va la mint – igény ese tén – az ön kor mány -
za tok és kis tér sé gek in for ma ti kai rend sze re i nek táv fel -
ügye le ti rend szer ben tör té nõ mû köd te té sé rõl, en nek ér de -
ké ben köz pon ti rend szer gaz dai és se gít ség nyúj tó szol gál -
ta tást biz to sít hat.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal el lát ja a vá lasz tá sok kal,
a nép sza va zá sok kal össze füg gõ in for ma ti kai fel ada to kat.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal köz re mû kö dik az ön kor -
mány za ti ren de le tek elekt ro ni kus köz zé té te lé ben.

24. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal a köz tiszt vi se lõk kép zé se,
to vább kép zé se kö ré ben

a) éves terv alap ján szer ve zi a ré gi ó ban az ál lam igaz ga -
tá si fel ada to kat el lá tó ön kor mány za ti szer vek köz tiszt vi se -
lõ i nek kép zé sét, to vább kép zé sét;

b) ok ta tá si-mód szer ta ni köz pont ként köz re mû kö dik a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek a köz tiszt vi se -
lõk kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel, va la mint a szak em ber-
után pót lás meg szer ve zé sé vel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá -
sá ban; a Kor mány kö zép tá vú to vább kép zé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott mód szer ta ni fel ada tok vég re haj tá sá ban;

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si alap vizs gák, szak vizs -
gák, anya köny vi szak vizs gák, to váb bá kü lön jog sza bály
ál tal meg ha tá ro zott egyéb vizs gák, va la mint az ezek elõ -
ké szí té sé re szol gá ló tan fo lya mok meg szer ve zé sé rõl és
 lebonyolításáról;

d) elõ moz dít ja az ága za ti, szak mai alap kép zés rend sze -
res sé gét, kez de mé nyez he ti az ága za ti kép zé se ket a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei ve ze tõ i nél,
a fe la dat kö ré ben érin tett mi nisz ter nél;

e) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tiszt ség vi se lõ i nek, kép vi se -
lõ i nek kép zé sé ben;

f) össze han gol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 területi szer vei fel adat kö ré be tar to zó, köz tiszt vi se lõ ket
érin tõ kép zé si, to vább kép zé si fel ada tok el lá tá sát;

g) elem zi a kép zés, to vább kép zés szín vo na lát és ered -
mé nyes sé gét, kez de mé nye zi az érin tett szer vek nél a szük -
sé ges in téz ke dé se ket;

h) össze han gol ja, és az erre biz to sí tott költ ség ve té si
 kereteknek meg fe le lõ en meg szer ve zi a köz igaz ga tá si ügy -
in té zés hez szük sé ges in for ma ti kai is me re tek ok ta tá sát,
 továbbképzését, ér vé nye sí ti a köz tiszt vi se lõi vizs ga rend -
szer ben az in for ma ti kai kö ve tel mé nye ket.

(2) A hi va tal ve ze tõ össze han gol ja a köz igaz ga tá si szer -
vek ál tal az ügy fe lek szá má ra nyúj tott elekt ro ni kus ügy in -
té zést tá mo ga tó kép zé se ket, to vább kép zé se ket, biz to sít ja
azok meg fe le lõ nyil vá nos sá gát, ter jesz ti az elekt ro ni kus
ügy in té zés mód sze re it.

25. §

(1) Ha a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
ve il le té kes sé ge több ré gi ó ra ter jed ki, a köz igaz ga tá si hi -
va tal jog kö re it a te rü le ti szerv szék he lye sze rin ti hi va tal
gya ko rol ja. E jog kör ben tett in téz ke dés rõl a köz igaz ga tá si
hi va tal tá jé koz tat ja az érin tett köz igaz ga tá si hi va ta lo kat.

(2) Ha a köz igaz ga tá si hi va tal nem az (1) be kez dés ben
em lí tett te rü le ti szerv szék he lye sze rin ti ré gi ó ban, de
 annak il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dik, fel ada ta i nak el lá tá -
sa ér de ké ben gya ko rol hat ja a 16. § (1) be kez dé sé nek
a), e), f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott jo go kat. E jog kö ré -
ben tett in téz ke dé sé rõl tá jé koz tat ja az érin tett szerv szék -
he lye sze rin ti köz igaz ga tá si hi va talt.

26. §

(1) A jegy zõ – az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül – meg kül -
di a köz igaz ga tá si hi va tal ré szé re a kép vi se lõ-tes tü let nek,
bi zott sá gá nak, a rész ön kor mány zat tes tü le té nek ülé sé rõl
ké szí tett jegy zõ köny vet, to váb bá a pol gár mes ter sa ját és
át ru há zott ön kor mány za ti ha tás kör ben ho zott ha tá ro za tát.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té nek ülé sé rõl
ké szí tett jegy zõ köny vet az el nök az ülést kö ve tõ 15 na pon
be lül meg kül di a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek, aki azt
5 na pon be lül meg kül di a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal fel hí vá sá ra a jegy zõ a ki tû -
zött ha tár idõ re kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni azo kat az
ira to kat, egyéb in for má ci ó kat, ame lyek az ön kor mány za ti
dön tés és mû kö dés jog sze rû sé gé nek vizs gá la tá hoz szük -
ségesek.

(4) A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény, és a telepü -
lési ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló 
2004. évi CVII. tör vény sze rint meg ala kult tár su lás ta ná -
csá nak ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny vet, tár su lá si meg ál la -
po dást 15 na pon be lül meg kell kül de ni a köz igaz ga tá si
 hivatalnak.

27. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ala pí tó ok ira tát a he lyi
 önkormányzatokért fe le lõs mi nisz ter adja ki.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ze tes vé le -
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mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel hagy ja jóvá, a szak igaz ga -
tá si szer vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben a
szak mai irá nyí tó mi nisz ter egyet ér té sé vel. A he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a szak mai irá nyí tó
 miniszter kö zöt ti vi tás kér dé sek ben a mi nisz ter el nök dönt.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je és a szak mai irá nyí -
tó mi nisz ter kö zött a szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek
 kinevezésével kap cso la tos vi tás kér dé sek ben a mi nisz ter -
el nök dönt.

28. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi
jog kör ben el já ró he lyi ön kor mány za ti szer ven a pol gár -
mes tert, a jegy zõt és a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té -
zõ jét kell ér te ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban pol gár mes te ren a fõ pol -
gár mes tert és a me gyei köz gyû lés el nö két, jegy zõn a
 fõjegyzõt és a kör jegy zõt is ér te ni kell.

29. §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal az Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Kon cep ci ó ról szó ló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro -
zat VI. fe je ze té ben meg ha tá ro zott azon sta tisz ti kai ter ve -
zé si ré gi ó nak a köz igaz ga tá si te rü le tén jo go sult el jár ni,
mely nek te rü le tén a szék he lye van.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal szék he lye:
a) a Nyu gat-du nán tú li Ré gi ó ban Gyõr;
b) a Kö zép-du nán tú li Ré gi ó ban Szé kes fe hér vár;
c) a Dél-du nán tú li Ré gi ó ban Ka pos vár;
d) a Kö zép-ma gyar or szá gi Ré gi ó ban Bu da pest;
e) az Észak-ma gyar or szá gi Ré gi ó ban Eger;
f) az Észak-al föl di Ré gi ó ban Deb re cen;
g) a Dél-al föl di Ré gi ó ban Sze ged.

(3) A köz igaz ga tá si hi va ta lok ki ren delt sé gei:

Ki ren delt ség Mû kö dé si te rü let Ré gió

Szom bat hely Vas me gye Nyu gat-du nán tú li
Ré gió

Za la eger szeg Zala me gye Nyu gat-du nán tú li
Ré gió

Ta ta bá nya Ko má rom-
Esz ter gom me gye

Kö zép-du nán tú li
Ré gió

Veszp rém Veszp rém me gye Kö zép-du nán tú li
Ré gió

Pécs Ba ra nya me gye Dél-du nán tú li Ré gió

Szek szárd Tol na me gye Dél-du nán tú li Ré gió

Mis kolc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Észak-ma gyar or szá gi
Ré gió

Sal gó tar ján Nóg rád me gye Észak-ma gyar or szá gi
Ré gió

Szol nok Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Észak-al föl di Ré gió

Nyír egy há za Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Észak-al föl di Ré gió

Kecs ke mét Bács-Kis kun
 megye

Dél-al föl di Ré gió

Bé kés csa ba Bé kés me gye Dél-al föl di Ré gió

30. §

Ez a ren de let 2008. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s., k.,

 mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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