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I. rész

Budapest Fõváros Közgyûlésének
39/2007. (VII. 12.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a fõvárosi építészeti-mûszaki tervtanács
mûködésének rendjérõl

Budapest Fõváros Közgyûlése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, több-
ször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településren-
dezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kor-
mányrendelet) keretei között az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Budapest Fõváros közigazgatási területén a telepü-
lés, a települési környezet, illetve az épített környezet ala-
kítását és védelmét szolgáló építészeti-mûszaki tervek
szakszerûségének és magas színvonalának elõsegítése
érdekében, a Fõvárosi Önkormányzat a fõvárosi fõépítész
vezetésével, a fõváros közigazgatási területének egészére
kiterjedõ illetékességgel, építészeti-mûszaki tervtanácsot
mûködtet, Fõvárosi Tervtanács megnevezéssel (a továb-
biakban: Tervtanács).

(2) A Tervtanács – a településtervezésben, illetve az
építészeti-mûszaki tervezésben magas szintû elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ – természetes szemé-
lyekbõl álló szakmai tanácsadó testület.

2. §

(1) A Tervtanács elnökbõl és tervtanácsi tagokból áll,
akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkez-
nek.

(2) A Tervtanács elnöke a fõváros fõépítésze. A Terv-
tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnök tartós akadá-
lyoztatása esetén a Tervtanács titkárának kezdeményezé-
sére a fõpolgármester nevezi ki, illetve bízza meg a helyet-
tesítõ elnököt.

(3) A Tervtanács tagjait és titkárát a fõpolgármester
nevezi ki a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
egyetértésével. A kinevezés négy évre szól, amely meg-
hosszabbítható.

(4) A Fõváros egységes építészeti arculatának kialakí-
tása érdekében, a fõpolgármester megállapodást köthet a
fõváros közigazgatási területére vonatkozó feladatkörrel

mûködõ építészeti-mûszaki tervtanácsok mûködtetõivel
közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.

(5) A Tervtanács ügyrend alapján mûködik, amelyet a
Tervtanács elnökének javaslata alapján a Városfejlesztési
és Városképvédelmi Bizottság fogad el.

3. §

(1) A Tervtanács feladata, hogy véleményezze az alábbi
terveket:

a) a mûemléki jelentõségû területen, a mûemléki kör-
nyezetben, valamint a világörökség területen, az országos
jelentõségû védett természeti területen, a Natura 2000
területen, a kiemelt üdülõkörzetben, továbbá a helyi építé-
szeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló

aa) 10 000 m2 összes szintterületet elérõ, de a
20 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó keres-
kedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésû, továbbá

ab) 3000 m2 összes szintterületet elérõ, de az 5000 m2

összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésû új
épület,

ac) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó meglévõ
közhasználatú építmény homlokzatát is érintõ bõvítése
építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építésze-
ti-mûszaki terveket;

b) az a) pont szerinti védelem alatt nem álló területen a
20 000 m2 összes szintterületet meghaladó méretû új épü-
let építésügyi hatósági engedélyezéséhez szükséges építé-
szeti-mûszaki terveket.

4. §

(1) A Tervtanács mûködési költségeit a Fõvárosi Ön-
kormányzat mindenkor a tárgyévi költségvetésében bizto-
sítja, mûködtetésének és adminisztrációjának feladatait
a Fõpolgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodája látja el.

(2) A 2007. évben a Tervtanács tagjait és titkárát mind-
azon napirend tekintetében, amelynek tárgyalásán részt
vett, napirendenként 6000 forint, a bírálót 40 000 forint
tiszteletdíj illeti meg. A 2008. évtõl a tiszteletdíj mértéke
a Fõvárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetési
rendeletében kerül meghatározásra.

(3) A Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alapján nem
jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének; továbbá tagjának
és titkárának abban az esetben, ha a Fõvárosi Önkormány-
zat köztisztviselõje.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
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a fõvárosi településrendezési és építészeti-mûszaki tervta-
nács mûködésének rendjérõl szóló 29/2000. (V. 30.) Fõv.
Kgy. rendelet, és annak módosításáról szóló 61/2001.
(X. 24.) Fõv. Kgy. rendelet hatályát veszti.

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvá-
rosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ról szóló 7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. rendelet 7. számú
melléklet „A Közgyûlés által a fõpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke II. Építésügyi Igazgatás” fejezet
az alábbi új 8., 9. és 10. pontokkal egészül ki:

,,8. A Tervtanács elnökének tartós akadályoztatása ese-
tén kinevezi a helyettesítõ elnököt.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (5)

9. Kinevezi a Tervtanács tagjait és titkárát.
252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 4. § (1); 5. § (4)

10. Megállapodást köthet a fõváros közigazgatási terü-
letére vonatkozóan feladatkörrel mûködõ építészeti-mû-
szaki tervtanácsok mûködtetõivel közös tervtanácsi tár-
gyalás megtartásáról.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 13. § (8)”

(4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fõvá-
rosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ról szóló 7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklet, „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke Városfejlesztési és Városkép-
védelmi bizottság” fejezet az alábbi új 22. és 23. ponttal
egészül ki:

,,22. Elfogadja a Tervtanács ügyrendjét.
252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (4) ab)”

,,23. Egyetértési jogot gyakorol a Tervtanács tagjainak
és titkárának kinevezésekor.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 4. § (1); 5. § (4)”

II. rész

2007. évi CLXXIX.

t ö r v é n y

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról*

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-ának (5) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 20/A. § (4) bekezdés a) pontja, a 26. § (4) bekez-
dése, a 30/A. §, a 30/D. §, a 30/E. §, a 44/A. §, az 53. §
(1) bekezdés, az 53/A. § és 54/A. § – az ott meghatározot-
tak szerint – kiterjed a munkáltató fenntartójára is.”

2. § A Kjt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti
meg a kollektív szerzõdésben meghatározott jóléti célú

a) pénzeszközök felhasználása, illetve
b) intézmények és ingatlanok hasznosítása

tekintetében.”

3. § A Kjt. 21/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Nem kell próbaidõt megállapítani – kivéve, ha a
közalkalmazotti jogviszony a 22. § (12) bekezdése szerint
szûnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesí-
tésekor a gyakornoki idõ kikötése kötelezõ –

a) áthelyezés,
b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellá-

tására szóló határozott idejû kinevezés, illetve
c) azonos felek közötti újabb kinevezés

esetén.”

4. § (1) A Kjt. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az E–H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató
alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörbe
történõ határozatlan idõre szóló kinevezés esetén – ideért-
ve az ilyen tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idõ kikö-
tése kötelezõ, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a mun-
kaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzett-
séget, szakképesítést igénylõ, a három évet meghaladó
idõtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt kell alkalmaz-
ni – jogszabály kizáró rendelkezése hiányában – a 79/C. §
(2) bekezdésében szereplõ tudományos kutatói munkakört
betöltõ közalkalmazottra is.”

(2) A Kjt. 22. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolat-
ban a miniszter állapítja meg a munkáltató alaptevékeny-
ségének ellátásával összefüggõ munkakört. A miniszter
meghatározhatja munkakörönként – a kinevezéshez szük-
séges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szak-
képzettséggel egyenértékû – azon iskolai végzettséget,
szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közal-
kalmazott által korábban ellátott, a (3) bekezdés szerinti
jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell
számítani. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott
köteles igazolni.

(5) A gyakornoki idõ az E fizetési osztályba tartozó
munkakörben két, az F–H fizetési osztályba tartozó, illetve
az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói
munkakörben három év. Ha a közalkalmazott
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a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy
évet,

b) az F–H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudomá-
nyos kutatói munkakörben két évet
meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakorno-
ki idõ tartama egy év. A miniszter meghatározhatja azokat
a munkaköröket, ahol – az egyenértékû követelményrend-
szer, vizsga, illetõleg továbbképzések miatt – nem kell
gyakornoki idõt kikötni.”

5. § A Kjt. a következõ 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § A miniszter meghatározhatja azokat a – mun-

káltató mûködése szempontjából meghatározó jelentõ-
ségû – magasabb vezetõi munkaköröket, amelyek betölté-
sére – a 23. §-ban foglaltaktól eltérõen – a Munka Tör-
vénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó ren-
delkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.
E munkakörök meghatározása során figyelemmel kell
lenni

a) a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazotti
létszámra,

b) a munkáltató szervezeti összetettségére, továbbá
c) a munkakörbe tartozó vezetõi hatáskör terjedel-

mére.”

6. § A Kjt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A magasabb vezetõi, illetve vezetõi feladat ellátása
önálló munkakörben, illetõleg magasabb vezetõi, illetve
vezetõi beosztásban történik. A magasabb vezetõi, illetve
vezetõi beosztás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kine-
vezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb ve-
zetõi, illetve vezetõi beosztásból eredõ feladatait. A meg-
bízást és annak elfogadását írásba kell foglalni.”

7. § A Kjt. 25. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ:]
„f) azonnali hatállyal
fa) a próbaidõ alatt, vagy
fb) a 27. § (2) bekezdése szerint, valamint”

8. § A Kjt. 25/C. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg az (5) bekez-
dés hatályát veszti:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadás 25/A. §
(1) bekezdésben meghatározott idõpontját követõen a köz-
alkalmazottat az átvevõ munkáltatónál munkavégzési kö-
telezettség nem terheli. Ekkor a korábbi megszüntetõ nyi-
latkozat vagy megállapodás alapján az átadás és a jogvi-
szony megszûnésének idõpontja közötti idõtartam alatt
esedékes díjazást, illetõleg juttatást az átadó munkáltató-
nak – a jogviszony megszûnésével összefüggõ juttatások
kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával – legké-
sõbb az átadás idõpontjában ki kell fizetnie. Ezek összegét

– e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a távolléti díj
alapulvételével kell meghatározni.

(3) A munkáltató fegyelmi határozatával összefüggõ
munkaügyi pert – a (4) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – meg kell szüntetni.”

9. § A Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt a
30. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt okok alap-
ján a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti; a köz-
alkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott idõbõl
még hátralévõ idõ egy évnél rövidebb, a hátralévõ idõre
jutó átlagkeresetét köteles elõre megfizetni. Ha a meg-
szüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatáro-
zott, a közalkalmazott nem megfelelõ munkavégzése vagy
– nem egészségügyi okkal összefüggõ – alkalmatlansága
miatt került sor, a közalkalmazottat egyhavi átlagkereset
illeti meg.”

10. § A Kjt. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közal-
kalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a mun-
káltató

a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges kö-
telezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal je-
lentõs mértékben megszegi, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti
jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világo-
san ki kell tûnnie. Vita esetén a rendkívüli lemondás indo-
kának valóságát és okszerûségét a közalkalmazottnak kell
bizonyítania.”

11. § A Kjt. 30. § (1) bekezdésének c) és d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép, egyúttal a bekezdés a kö-
vetkezõ e) ponttal egészül ki:

[A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a
30/A–30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel ak-
kor szüntetheti meg, ha]

„c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátá-
sára tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi
megfelelõen;

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetõleg
legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjas-
nak minõsül (37/B. §); illetve

e) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori,
valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel rendel-
kezõ közalkalmazott azt írásban kérelmezi.”

12. § (1) A Kjt. 30/A. § (1) bekezdésének felvezetõ szö-
vege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
esetben, valamint, ha a 30. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következménye
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– feltéve, hogy a közalkalmazott e törvény alkalmazása
szempontjából nem minõsül nyugdíjasnak –, a munkáltató
a közalkalmazottat írásban tájékoztatja”

[a) a munkáltatón belül,
b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkálta-

tóhoz, illetve
c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e tör-

vény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz
az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szak-

képesítésének, továbbá – egészségügyi alkalmatlanság
esetén – egészségi állapotának megfelelõ másik betöltetlen
munkakör felajánlásának lehetõségérõl. A közalkalmazott
a tájékoztatás közlésétõl számított két munkanapon belül
írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetõség
igénybevételérõl. Ha a közalkalmazott a határidõ leteltéig
a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mint-
ha a munkakör-felajánlási lehetõséget nem igényelte vol-
na. A munkakör-felajánlási lehetõség igénybevételekor a
közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történõ megszün-
tetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)–c) pontban
foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzett-
ségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továb-
bá – egészségügyi alkalmatlanság esetén – egészségi álla-
potának megfelelõ másik betöltetlen munkakör nincs, vagy
ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történõ áthelye-
zéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.]

(2) A Kjt. 30/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdést, továbbá a 30/C. § (1) bekez-
dés a) pontját, (2) bekezdés a) pontját és (3)–(4) bekezdé-
sét megfelelõen alkalmazni kell a munkáltató jogutód nél-
küli megszûnésekor is azzal, hogy

a) felmentésen a munkáltató jogutód nélküli megszû-
nését kell érteni, és

b) a 30/A. § és 30/C. § szerinti eljárást legalább a mun-
káltató jogutód nélküli megszûnése elõtt tíz nappal be kell
fejezni.”

13. § A Kjt. 30/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti létszám-
csökkentést elrendelõ döntés esetén nem szüntethetõ meg
felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltõ, e tör-
vény alkalmazásában nyugdíjasnak nem minõsülõ közal-
kalmazottaknak a jogviszonya, akik együttesen írásban,
egy nyilatkozatba foglaltan olyan tartalommal kérik kine-
vezésükben a munkaidõ mértékének módosítását, hogy az
a munkáltató által közölt, a közalkalmazottak között kérel-
mük szerint elosztható napi vagy heti munkaidõ együttes
mértékét nem haladja meg. A kérelmet az abban részes va-
lamennyi közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a
kinevezésében kikötendõ munkaidõ mértékét, amely napi
négy óránál rövidebb nem lehet, kivéve, ha a 30/C. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató erre lehetõsé-
get ad. Több, a feltételeknek megfelelõ kérelem esetén a
munkáltató – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –

mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy mely kérelem
alapján módosítja az azt benyújtó közalkalmazottak kine-
vezését.”

14. § A Kjt. 30/C. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A munkáltató a 30/A. §-ban foglalt állásfelajánlás so-
rán a felmentés közlésének tervezett idõpontja elõtt leg-
alább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkal-
mazottat]

„b) a 30/B. § szerinti lehetõségrõl és a tervezett fel-
mentéssel esetlegesen érintettek nevérõl, munkakörük
megnevezésérõl, továbbá a kinevezésmódosítással a köz-
alkalmazottak között elosztható munkaidõ mértékének
felsõ határáról, illetve – döntése esetén – a napi négy órá-
nál rövidebb munkaidõ kikötésének lehetõségérõl.”

15. § A Kjt. 30/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltató fenn-
tartója elektronikus adatnyilvántartást vezet

a) a munkáltató, továbbá
b) a saját munkáltatói szervezete e törvény hatálya alá

tartozó
betöltetlen munkaköreirõl, az ahhoz szükséges képesítési
elõírásokról és egészségügyi feltételeirõl.”

16. § (1) A Kjt. 31. §-ának felvezetõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyben a rendelkezés számo-
zása (1) bekezdésre változik:

„A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmen-
téssel nem szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott
idõtartam alatt:”

[a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy állam-
közi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetõleg
egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján
külföldön végzett munka;

b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítõ személy kül-
földre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban
részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság;

c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a ta-
nulmányút és az esetleges elõzetes tanfolyam, valamint

d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szer-
vek által iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre kül-
dés miatt a munkavégzés alóli felmentés
ideje.]

(2) A Kjt. 31. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A felmentési idõ, ha az (1) bekezdésben meghatá-

rozott felmentési védelem idõtartama
a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követõen csak tizen-

öt nap,
b) a harminc napot meghaladja, ezt követõen csak har-

minc nap
elteltével kezdõdhet el.”
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17. § A Kjt. 33/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató köteles a rendkívüli felmentést a
30. § (2) bekezdése szerint megindokolni. Az indokolásból
a rendkívüli felmentés okának világosan ki kell tûnnie.
Vita esetén a rendkívüli felmentés indokának valóságát és
okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A rendkí-
vüli felmentés közlése elõtt lehetõséget kell adni a közal-
kalmazottnak a tervezett intézkedés indokainak megisme-
résére és a vele szemben felhozott kifogások elleni véde-
kezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibõl követ-
kezõen ez a munkáltatótól nem várható el.”

18. § (1) A Kjt. 34. § (1) bekezdésének a) és b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közal-
kalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szün-
tette meg, a közalkalmazott abban az esetben kérheti az
eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatását, ha]

„a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás kö-
vetelményébe (Munka Törvénykönyve 4. §), az egyenlõ
bánásmód követelményébe (Munka Törvénykönyve 5. §),
illetve felmentési védelembe [31. §, valamint Munka Tör-
vénykönyve 90. §-ának (1) bekezdése] ütközik, vagy a
munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonat-
kozó rendelkezéseket [30/A–30/D. §; 32. § (2) bekezdése],
vagy

b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségvi-
selõ, a közalkalmazotti tanács tagjának (elnökének, a köz-
alkalmazotti megbízottnak), illetve a munkavédelmi kép-
viselõnek (munkavédelmi bizottság tagjainak) közalkal-
mazotti jogviszonyát a 45–53. és az 54/A. §-okba, illetve a
Munka Törvénykönyve 28. §-ába, vagy a 62/A. §-ába üt-
közõ módon szüntette meg.”

(2) A Kjt. 34. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt nem az (1) be-
kezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a
közalkalmazotti jogviszony a megszüntetésrõl szóló jog-
nyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de a közalkal-
mazott részére – az eset összes körülményeinek, így külö-
nösen a jogsértés és annak következményei súlyának mér-
legelése alapján – legalább két, legfeljebb harminchat havi
átlagkeresetnek megfelelõ átalány-kártérítést kell fizetni.”

(3) A Kjt. 34. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetben nem kell megté-
ríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a
kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ
gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellõ gondos-
ság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha a köz-
alkalmazott az állami foglalkoztatási szervvel nem mûkö-
dik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az
e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elõsegítésérõl
szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – meg-

felelõ munkahelyet elutasítja, továbbá maga nem keres ak-
tívan munkahelyet. A bíróság a kellõ gondosság elmulasz-
tásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve
a közalkalmazotti kár megtérítésével kapcsolatos követ-
kezményét az eset összes körülményének mérlegelése
alapján állapítja meg.”

(4) A Kjt. 34. § (7) bekezdésének a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. § (12) bekezdése
alapján e törvény erejénél fogva megszûnt, és a bíróság
megállapította a közalkalmazott „nem megfelelt” minõsí-
tésének jogellenességét,]

„a) ha a munkáltató eljárása a rendeltetésszerû joggya-
korlás vagy az egyenlõ bánásmód követelményébe ütkö-
zött, az (1)–(3), illetve az (5) és (6) bekezdésben foglal-
takat,

b) az a) pontba nem tartozó esetben a (4)–(6) bekezdés-
ben foglaltakat”
[kell megfelelõen alkalmazni.]

19. § A Kjt. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A közalkalmazotti igazolásnak – a Munka Tör-
vénykönyve 98. § (2) bekezdésének a)–e) pontjában és
(3)–(4) bekezdésében foglaltakon túlmenõen – tartalmaz-
nia kell

a) a közalkalmazott munkakörét,
b) a 22. § (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározot-

takat, a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szol-
gálat és a szülési szabadság idõtartamát,

c) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony meg-
szûnésének évében munkában nem töltött idõt, amely alatt
a közalkalmazott átlagkereset fizetésben részesült,

d) a tizenharmadik havi illetménynek a közalkalmazot-
ti jogviszony megszûnése évében történõ kifizetését, illet-
ve ennek elmaradását,

e) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek idõpontját,
f) a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatá-

rozott, emelt összegû végkielégítésben való részesülését,
továbbá

g) a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének mód-
ját, és ha e törvény indokolási kötelezettséget ír elõ, a meg-
szüntetés okát. Ez utóbbiakat a közalkalmazott kérésére a
közalkalmazotti igazolásból mellõzni kell.”

20. § A Kjt. 37. §-a (9) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A végkielégítés összegének a felére jogosult a közal-
kalmazott, ha felmentésére vagy közalkalmazotti jogvi-
szonyának a 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszû-
nésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott,
a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges ki-
nevezés módosításához, illetõleg áthelyezéséhez nem
járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal
tagadta meg, így különösen, ha”
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21. § A Kjt. 37/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számo-
zása (4) bekezdésre módosul:

„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, e tör-
vény alkalmazásában nyugdíjasnak minõsül az a közalkal-
mazott, aki az elõrehozott nyugdíj feltételeivel rendelke-
zik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdése e) pontja alapján
kerül sor.”

22. § A Kjt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Mun-
ka Törvénykönyvének a munkaviszony megszûnésérõl és
megszüntetésérõl szóló rendelkezései közül (Harmadik
rész, IV. fejezet) a 85/A. §-ának (5) és (6) bekezdése, a
86–86/E. §-a, a 87. §-ának (1) bekezdése, a 87/A. §-a, a
88. §-a, a 89. §-ának (1)–(6) bekezdése, a 90. § (4) bekez-
dése, a 92. §-a, a 93. §-ának (1) és (2) bekezdése, a 95. és
96. §-a, a 98. §-ának (1) bekezdése, a 99–101. §-a nem al-
kalmazható.”

23. § A Kjt. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a fegyelmi eljáráshoz a 47. § (1) bekezdésében
és a 49. § (2) és (3) bekezdésében elõírt személyi feltételek
a munkáltatónál nem biztosíthatók, a munkáltató kérésére
a vizsgálóbiztost, valamint a fegyelmi tanács tagjait a
munkáltató fenntartója jelöli ki az ügyben elfogulatlan,

a) a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele
azonos vezetõi beosztású, ennek hiányában a fegyelmi el-
járás alá vonttal legalább azonos besorolású közalkalma-
zottai,

b) ha a fenntartó nem e törvény hatálya alá tartozik, sa-
ját tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább
azonos szintû iskolai végzettségû alkalmazottai
közül.”

24. § A Kjt. 54/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„54/A. § E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a
munkáltató vezetõje – ide nem értve az 53/A. §-ban emlí-
tett vezetõket – elleni fegyelmi eljárást a kinevezési jogkör
gyakorlója, illetve a magasabb vezetõi vagy vezetõi meg-
bízást adományozó személy vagy szervezet, illetve testület
vezetõje (a továbbiakban: kinevezõ) köteles megindítani
és lefolytatni azzal, hogy a vizsgálóbiztost, a fegyelmi ta-
nács tagjait és elnökét az ügyben elfogulatlan, a kineve-
zõnek

a) a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele
azonos vezetõi beosztású, illetve besorolású, ennek hiá-
nyában a fegyelmi eljárás alá vonttal magasabb vagy vele
legalább azonos besorolású közalkalmazottai,

b) az a) pontban foglaltak hiányában saját tagjai, illetve
a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintû isko-
lai végzettségû alkalmazottai
közül kell kijelölnie.”

25. § A Kjt. 67. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A kollektív szerzõdés, ennek rendelkezése hiányá-
ban a munkáltató határozza meg, hogy a munkáltató a gaz-
dálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltéte-
lek szerint fordítja illetménykiegészítésre.”

26. § A Kjt. 78. § (3) és (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekez-
dés d) vagy e) pontja alapján szûnik meg, részére a meg-
szûnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utol-
só munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya
– a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés
b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével – megszûnik és
legkésõbb a megszûnés idõpontjában nyugdíjasnak minõ-
sül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább
harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,
a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubi-
leumi jutalmat részére a jogviszony megszûnésekor ki kell
fizetni.”

27. § A Kjt. 79/D. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti fizetési fokozatok közötti
várakozási idõbe nem számíthatók be a 22. § (8) bekezdé-
sében említett idõtartamok, valamint a sor- és tartalékos
katonai, illetve a polgári szolgálat idõtartama.”

28. § A Kjt. 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„82. § Amennyiben a kollektív szerzõdés lehetõvé teszi,
hogy a munkáltató a közalkalmazottat közvetlenül kártérí-
tésre kötelezze, és a felelõsségrõl történõ döntésig a közal-
kalmazotti jogviszony fennáll, a felelõsség megállapításá-
ra a fegyelmi eljárás szabályait azzal az eltéréssel kell al-
kalmazni, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vo-
natkozó rendelkezések az irányadók.”

29. § A Kjt. 83/A. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a fegyelmi eljáráshoz szükséges személyi felté-
telek – a képviselõ-testület létszáma vagy összeférhetet-
lenség folytán – a képviselõ-testület tagjai közül nem biz-
tosíthatók, a fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a
képviselõ-testület a polgármesteri hivatalnak a fegyelmi
eljárás alá vontnál magasabb besorolású, ennek hiányában
a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintû isko-
lai végzettségû alkalmazottai közül jelöli ki.

(4) Ha a vizsgálóbiztos kijelölése a (3) bekezdésben
foglaltak alkalmazásával sem lehetséges, a képviselõ-tes-
tület a vizsgálóbiztosi feladatok ellátására a fegyelmi eljá-
rás alá vonttal legalább azonos szintû iskolai végzettségû
független személyt kérhet fel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 14–19. §, a 23. §,
az 53/A. §, valamint az 54/A. § nem alkalmazható.”
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30. § A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése a következõ g) pont-
tal egészül ki:

[E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszony-
ban töltött idõnek kell tekinteni]

„g) az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban”
[töltött idõt.]

A Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény módosítása

31. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 86/E. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 109. § alapján megállapított hátrányos jogkövet-
kezménnyel kapcsolatos pert meg kell szüntetni.”

32. § Az Mt. 192/B. §-a jelenlegi szövegének megjelö-
lése (1) bekezdésre változik, ezzel egyidejûleg a § a követ-
kezõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
munkáltatónál a Kjt. 22/B. §-a szerinti magasabb vezetõi
munkakört betöltõ munkaviszonya csak pályázat alapján
létesíthetõ. A pályázatra megfelelõen alkalmazni kell a
Kjt. 20/A–20/B. §-át.”

A prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló

2004. évi CXXII. törvény módosítása

33. § (1) A prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Péptv.) 1. § (1) bekezdése a követ-
kezõ d) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya kiterjed:]
„d) a 4/A., az 5. és a 6/A. § kivételével az állam tulajdo-

nában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995.
évi XXXIX. törvény 2007. szeptember 24-én hatályos
mellékletében felsorolt, azon 100%-os állami tulajdonú
munkáltatókra és azok munkavállalóira, amelyekre a pré-
miumévek programot a munkáltató fõtevékenysége szerint
feladatkörrel rendelkezõ miniszter rendeletével kiter-
jeszti.”

(2) A Péptv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) E törvény közszférában indított prémiumévek
programra, illetve különleges foglalkoztatási állományra
vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell

a) arra a 2006. június 30-án közigazgatási vagy helyet-
tes államtitkári kinevezéssel rendelkezõ személyre
(a továbbiakban: állami vezetõ) is, akinek államtitkári
vagy szakállamtitkári állami vezetõi szolgálati jogviszo-
nya felmentéssel történõ megszûnésére kerülne sor, és

megfelel a 3. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában fog-
lalt feltételeknek,

b) az autonóm államigazgatási szerv vezetõjére, helyet-
tesére, testületi formában mûködõ autonóm államigazga-
tási szerv esetében a testület tagjára, ha jogviszonya a hatá-
rozott idejû kinevezése lejártára tekintettel szûnik meg,
feltéve, hogy megfelel a 3. § (1) bekezdésének a) és
b) pontjában foglalt feltételeknek.”

(3) A Péptv. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) E törvény közszférában indított prémiumévek
programra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az
(1) bekezdés d) pontjában szereplõ munkáltatókra és mun-
kavállalókra, valamint a (3) bekezdés b) pontjában megha-
tározott személyre és a vonatkozásában a 3. § (7) bekezdé-
se alapján munkáltatónak minõsülõ szervre.”

34. § A Péptv. 2. § 1–4. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: az állami ve-

zetõi szolgálati jogviszony, a közszolgálati, a közalkalma-
zotti jogviszony, illetõleg a munkaviszony;

2. programban részt vevõ: az az 1. §-ban meghatáro-
zott állami vezetõ, köztisztviselõ, közalkalmazott, ügyke-
zelõ, illetõleg munkavállaló, aki megfelel a 3. § (1) bekez-
désében elõírt feltételeknek, továbbá az 1. § (3) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott személy;

3. közszférában jogviszonyban töltött idõ:
a) állami vezetõ, valamint köztisztviselõ esetében a

Ktv. 72. § (1)–(4) bekezdése alapján közszolgálati jogvi-
szonyként elismert idõ,

b) közalkalmazott esetében a Kjt. 87/A. §-a alapján
közalkalmazotti jogviszonyként elismert idõ,

c) a Munka Törvénykönyve Harmadik Része XII. Feje-
zetében meghatározott, a közigazgatási szerveknél foglal-
koztatott munkavállaló esetén a munkaviszony, közalkal-
mazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony tartama,

d) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
munkáltató munkavállalója esetén a munkaviszony, közal-
kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony tartama,

e) az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott
személy esetében a munkaviszony, közalkalmazotti jog-
viszony, közszolgálati jogviszony idõtartama;

4. korábbi illetmény: a programban résztvevõnek a pré-
miumévek programba történõ belépését közvetlenül meg-
elõzõ tizenkét egész havi – a munkáltatóval fennállt ennél
rövidebb idõtartamú jogviszony esetén a jogviszony teljes
idõtartama alatti összes egész havi – illetményének, mun-
kabérének havi átlaga az alábbiak szerint:

a) köztisztviselõk esetében – megállapítása esetén – a
Ktv. 44/B. §-a szerinti személyi illetmény, illetve a Ktv.
42. § (2) bekezdése, 45. §-a alapján az alapilletmény, az
illetménykiegészítés és a rendszeres illetménypótlékok,
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b) közalkalmazottak esetében a Kjt. 66. §-a alapján a
kinevezésben foglalt illetmény, valamint a rendszeres il-
letménypótlékok,

c) munkavállalók esetén a személyi alapbér és a rend-
szeres bérpótlékok,

d) állami vezetõk esetén a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 45., illetve
56. §-ában meghatározott alapilletmény, illetménykiegé-
szítés és vezetõi illetménypótlék,

e) az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott
személy esetében az õt külön jogszabály alapján megilletõ
díj
együttes összege. A rendszeres illetménypótlékot az Mt.
151/A. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkal-
mazásával kell megállapítani;”

35. § (1) A Péptv. 3. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A prémiumévek programban való részvételhez tör-
ténõ hozzájárulással egyidejûleg a közalkalmazott maga-
sabb vezetõ, illetve vezetõ beosztása, a köztisztviselõ és az
ügykezelõ vezetõ megbízása, az állami vezetõ e megbíza-
tása megszûnik. A vezetõi munkakört betöltõkre a 4. §
(2) bekezdése alkalmazandó. A prémiumévek programba
való belépéskor meg kell állapítani a programban részt
vevõ ezen idõpontig ki nem adott szabadságát.”

(2) A Péptv. 3. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) E törvény 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott személyek vonatkozásában

a) a (2) bekezdés elsõ és második mondata nem alkal-
mazható,

b) a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a munkáltató a programban való rész-
vétel 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felté-
teleivel rendelkezõ érintett számára a programban való
részvétel lehetõségét legalább a jogviszony, illetve a meg-
bízatás megszûnése elõtt 30 nappal köteles írásban felaján-
lani, és – az érintett írásban megadott hozzájárulása esetén
– a programban való részvétellel összefüggésben a
4. §-ban foglalt kötelezettségei teljesítésérõl köteles gon-
doskodni. Ha az érintett a hozzájárulását megadja, a jogvi-
szonya, illetve megbízatása megszûnését követõ naptól a
prémiumévek programból eredõ jogok és kötelezettségek
szempontjából úgy kell õt tekinteni, mintha közszolgálati
jogviszonyban állna.

(6) Amennyiben e törvény 1. §-a (3) bekezdésében meg-
határozott személy a programban való részvételt választja,
a jogviszonya megszûnésére tekintettel a külön törvény-
ben meghatározott díjazásra nem jogosult.

(7) E törvény 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meg-
határozott személy vonatkozásában a prémiumévek prog-
ram idõtartama alatt munkáltatón a testület hivatalát, iro-
dáját kell érteni.”

36. § (1) A Péptv. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott idõre
szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntet-
hetõ meg felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában sze-
replõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vo-
natkozó jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony
megszûnik továbbá]

„b) új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony, állami vezetõi szolgálati viszony létesíté-
sével.”

(2) A Péptv. 4. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) Az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott személy esetén a (8) bekezdésben foglaltakat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben a programban
részt vevõ legkésõbb a program 24. hónapjára járó juttatás
kifizetését megelõzõen a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkaviszonyt létesít – ide nem értve a Ktv.
hatálya alá tartozó szervvel, illetõleg a legalább 50%-os
állami, önkormányzati részesedéssel mûködõ nonprofit
szervezettel létesített munkaviszonyt –, részére a 24. hóna-
pig hátralévõ juttatást, de legfeljebb a prémiumévek prog-
ramba belépés idõpontjában õt külön jogszabály szerint a
megbízatása megszûnésére tekintettel megilletõ juttatást,
ellátást a prémiumévek programban való részvétel meg-
szûnésének idõpontjában ki kell fizetni.

(10) Amennyiben a programban részt vevõ munkáltató-
ja munkajogi jogállása megváltozik, az új munkáltatónál
történõ továbbfoglalkoztatásra irányadó szabályokat a
programban részt vevõre is alkalmazni kell. Ha e rendelke-
zések alapján az új munkáltató és a prémiumévek prog-
ramban részt vevõ között foglalkoztatási jogviszony léte-
sül, a prémiumévek program az új munkáltatónál a jog-
viszony megszûnésének idõpontja, valamint a havi juttatás
összege tekintetében változatlan feltételekkel folyta-
tódik.”

37. § (1) A Péptv. 7. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény alapján a 3. és 4. §-ban szabályozott pré-
miumévek programba történõ belépésre, illetve a különle-
ges foglalkoztatási állományba helyezésre 2005. január
1-je és 2009. december 31-e között kerülhet sor. Ettõl elté-
rõen, a 4/A. §-ban szabályozott prémiumévek programba
2008. december 31-ig lehet belépni.”

(2) A Péptv. 7. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy az
államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben ki-
adott rendeletükkel a prémiumévek programot kiter-
jesszék az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
munkáltatókra és azok munkavállalóira.”
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A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

38. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Flt.) 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az (1) bekez-
dés szerinti kivételeket és az engedélyezés részletes szabá-
lyait rendeletben állapítsa meg.”

39. § Az Flt. 16. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„16. § A munkaadó részére külön jogszabályban meg-
határozott hátrányos helyzetû személy munkaviszony ke-
retében történõ foglalkoztatásához a munkabér és járuléka
legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképes-
ségû személy esetében legfeljebb hatvan százalékának
megfelelõ összegû támogatás nyújtható legfeljebb egyévi
idõtartamra, ha a munkaadó

a) a foglalkoztatást legalább tizenkét hónap idõtartam-
ban vállalja, és

b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ hat
hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló munkaviszonyát a mûködési körében felme-
rülõ okból rendes felmondással nem szüntette meg, és

c) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a
támogatás folyósításának idõtartama alatt a b) pontban
meghatározott okból nem szünteti meg.”

Záró rendelkezések

40. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény
a) 6. §-ával megállapított Kjt. 23. § (1) bekezdése, va-

lamint
b) 18. §-ával megállapított Kjt. 34. §-a, valamint

42. §-a
2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 41. §-a a kihirdetést követõ napon lép ha-
tályba. Az (5) bekezdés 2008. július 2-án lép hatályba és
2008. július 3-án hatályát veszti.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Kjt. 19. §-ából „a 44. §-a,” szövegrész,
b) a Kjt. 24. § (2) bekezdésének b) pontjából „a vezetõ

munkavállalókra vonatkozó Harmadik rész X. fejezete
(188–192/B. §) az e törvény szerinti eltéréssel” szöveg-
rész,

c) a Kjt. 30/A. § (3) bekezdésének utolsó mondata,
d) a Kjt. 48. § (4) bekezdésének második mondata, va-

lamint a Kjt. 48. § (5) bekezdésének második mondata,
e) a Kjt. 52. § (2) bekezdése,

f) a Kjt. 85. §-ának (5) bekezdésébõl a „ , valamint
a Magyar Rádiónál, a Magyar Televíziónál, valamint a
Magyar Távirati Irodánál” szövegrész,

g) az Mt. 117/A. §-ának (3) bekezdése.

(5) Hatályát veszti e törvény 1–39. §-a, 40. § (4) és
(6) bekezdése, 41. §-a, valamint az 1. §-át, 31. §-át, 33. §-át
és 38. §-át megelõzõ alcím.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kjt. 20/A. §-ának (2) bekezdésében a „30/C. §

(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „25. § (2) bekezdés
b) pontja” szövegrész,

b) a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében a „pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ” szövegrész helyébe a „pá-
lyázat benyújtásának határideje” szövegrész,

c) a Kjt. 24. § (2) bekezdésének a) pontjában a
„76. §-ának (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése” szövegrész he-
lyébe a „76. §-ának (1)–(2) és (5) bekezdése” szövegrész,

d) a Kjt. 37. §-ának (4) bekezdésében a „22. § (3) be-
kezdés c) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „22. §
(8) bekezdés b) és c) pontjában” szövegrész,

e) a Kjt. 38/A. § (2) bekezdésének a) pontjában a „30. §
(1) bekezdésének a)–c) pontja” szövegrész helyébe a
„30. § (1) bekezdésének a) és b) pontja” szövegrész,

f) a Péptv. 5. § (4) bekezdésében a „4. § (2)–(7) bekez-
dését” szövegrész helyébe a „4. § (2)–(7), valamint (9) be-
kezdését” szövegrész
lép.

41. § (1) Nem lép hatályba a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló
2007. évi C. törvény (a továbbiakban: 2007. évi C. tör-
vény) 7. § (1) bekezdése által megállapított Kjt. 23. §
(1) bekezdése.

(2) A 2007. évi C. törvény 31. §-ának (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Kjt.-nek az e törvény
a) 3. §-ával megállapított 20/A. § (4) bekezdése,

16. §-ával megállapított 33. § (1) és (2) bekezdése, vala-
mint e törvény 32. §-ának (3) bekezdése 2008. január
1-jén,

b) 7. §-ával megállapított 23. § (2) és (3) bekezdése,
(5) és (7) bekezdése 2008. július 1-jén
lép hatályba.”

(3) A 2007. évi C. törvény 31. §-ának (11) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A közalkalmazott által betöltött magasabb vezetõ,
illetve vezetõ beosztás a Kjt. – e törvény 7. §-a (1) bekez-
désével megállapított – 23. § (2) bekezdése szerinti mi-
niszteri döntés alapján alakul át 2008. július 1-jével maga-
sabb vezetõ vagy vezetõ munkakörré. Ha az átalakuláskor
a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõtartamú
volt, de a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás határo-
zott idõre szólt, a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idõtartama az átalakulással nem válik határozott idejûvé.”
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(4) A 2007. évi C. törvény 31. §-ának (13) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) Az e törvény hatálybalépése és 2008. június 30.
között a munkáltató a magasabb vezetõ, illetve vezetõ be-
osztás ellátásával történõ megbízást akkor vonhatja vissza
– ideértve a fegyelmi hatályú visszavonást is –, illetve ha-
tározott idõre szóló megbízás esetén a határozott idõ letel-
tét követõen a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel
akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott eredeti vagy
más, iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy
szakképesítésének megfelelõ munkakörben való tovább-
foglalkoztatására nincs lehetõség.”

42. § (1) Az e törvény 18. §-ával megállapított Kjt. 34. §
(1) bekezdés a) és b) pontját, (4) bekezdését, valamint a
(7) bekezdés a) és b) pontját 2008. július 1-jét követõen
kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 34. §-ával megállapított Péptv. 2. §
4. pontjának felvezetõ szövegét a 2008. január 1-jét köve-
tõen felajánlott prémiumévek program esetén kell alkal-
mazni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
9/2008. (I. 26.) Korm.

r e n d e l e t e

egyes építési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekez-
désének f), d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti
feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az építésfelügyeleti bírság (a továbbiakban: bír-
ság) alapja

a) az 1. melléklet I. rész 1–7. pontjában meghatározott
jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az építésügyi bír-
ság megállapításának részletes szabályairól szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Épbír.) 3. § (1) bekezdés szerint számított építmény érték,

b) az 1. melléklet I. rész 8–16. pontja valamelyikének
fennállása esetén: az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont sze-
rint számított építmény érték és az Épbír. 2. melléklet sze-
rint a készültségi állapothoz rendelt szorzószám szorzata,

c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó sajátos épít-
ményfajták esetén: a kivitelezésre vonatkozó szerzõdés-
ben megállapított általános forgalmi adó nélkül számított
kivitelezési érték (a továbbiakban: szerzõdéses érték).”

2. §

(1) Az Épfelbír. 2. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A bírság mértéke – a (2)–(3) bekezdés szerinti elté-
réssel –

a) az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértõ
cselekmény fennállása esetén: az 1. §-ban meghatározott
érték és az 1. melléklet I. részében meghatározott jogsértõ
cselekményhez tartozó szorzószám szorzata, de legfeljebb
az ott megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b) az 1. melléklet II. részében meghatározott jogsértõ
cselekmény fennállása esetén: az adott jogsértõ cselek-
ményhez rendelt bírságösszeg.

(2) A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapí-
tott bírságösszeg

a) 150%-a
aa) a mûemléki vagy a helyi védelem alatt álló építmé-

nyen végzett építési tevékenység esetében,
ab) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen, mûemléki

területen (mûemléki környezetben, mûemléki jelentõségû
területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világ-
örökség részét képezõ vagy védett természeti területen
épített építmény, illetve végzett építési tevékenység eseté-
ben;

b) 50%-a építmény bontása esetében.
(3) A bírság mértéke az (1)–(2) bekezdés szerint megál-

lapított bírságösszeg 150%-a – az 1. melléklet I. rész
16. pontban meghatározott jogsértõ cselekmény kivételé-
vel –, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven
belül legalább két alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti
bírsággal sújtottak.”

(2) Az Épfelbír. 2. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerõsen
megállapított bírság az építésügyi célelõirányzatot illeti.

(9) A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben
meghatározottól eltérõ építésfelügyeleti hatóság által jog-
erõsen kiszabott bírságot az építményfajta szerint illetékes
miniszter által meghatározott elõirányzat számlájára kell
befizetni.”

3. §

Az Épfelbír. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az építési mûszaki ellenõr az 1. melléklet

I. rész 7. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság meg-
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fizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértõ cselek-
ményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetõt tá-
jékoztatta.

(2) Az építési mûszaki ellenõrrel szemben az 1. mellék-
let I. rész 5., 9., 13–16. pontja szerint megállapított bírság
az építtetõt terheli, ha az építési mûszaki ellenõr bizonyít-
ja, hogy az adott jogsértõ cselekményt az építési naplóban
rögzítette, e tényrõl az építtetõt tájékoztatta, és az építtetõ
ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmu-
lasztotta.

(3) Ha a kivitelezõ az építési napló vezetésével a felelõs
mûszaki vezetõt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési
napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó
szabályok megsértése miatt a kivitelezõt terhelõ 1. mellék-
let I. rész 15. pontjában és a II. részben meghatározott bír-
ságtétel 50%-a a felelõs mûszaki vezetõt, 50%-a a kivitele-
zõt terheli.

(4) Az építtetõvel szemben az 1. melléklet szerint meg-
állapított építésfelügyeleti bírság a beruházáslebonyolítót
terheli, ha a külön jogszabályban meghatározott építtetõi
feladat teljesítését, vagy annak részét a beruházáslebonyo-
lító átvállalta. A meghatározott építtetõi feladat- és fele-
lõsségi kör beruházáslebonyolító részére történõ átadásá-
nak bizonyítása, az építtetõt terheli.”

4. §

(1) Az Épfelbír. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértõ
cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított egy
éven belül, de legkésõbb a cselekmény elkövetésétõl szá-
mított 5 éven belül szabható ki. Az egyéves idõtartam kez-
detét – új eljárás esetén – az új eljárást elrendelõ jogerõs
határozat keltétõl kell számítani.”

(2) Az Épfelbír. 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A bírság kiszabásáról szóló jogerõs és végrehajtható
határozat jogerõs záradékkal ellátott 1 példányát az épí-
tésfelügyeleti hatóság 8 napon belül köteles megküldeni]

„e) a 2. § (8) bekezdésben meghatározott építésfelügye-
leti hatóság eljárása esetén az építésügyi célelõirányzat, a
2. § (9) bekezdésben meghatározott építésfelügyeleti ható-
ság eljárása esetén a sajátos építményfajták szerinti elõ-
irányzat felügyeletét ellátó szervnek (a továbbiakban: fel-
ügyeleti szerv), e rendelet 2. melléklete szerinti adatlappal
együtt.”

(3) Az Épfelbír. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követõ 3 mun-
kanapon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító
elsõfokú építésfelügyeleti hatóság részére.”

5. §

(1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes sza-
bályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Épbír.) 3. §-ának (1)–(2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bírság alapja az építmény számított értéke. Az
építmény számított értéke

a) az elkészült, kivitelezés alatt álló, megsemmisült
építmény, építményrész rendeltetéséhez, a megmozgatott
földmennyiséghez hozzárendelt 1. melléklet szerinti egy-
ségár, és

b) az építmény, építményrész, a megmozgatott föld-
mennyiség – építésügyi hatósági engedély, építészeti-mû-
szaki tervdokumentáció, felmérés alapján számított – brut-
tó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatának, fe-
lületének (vagy az 1. melléklet 1–9. pontjaiban felsorolt
építmények alapterületének), magasságának, darabszám-
nak
szorzata. A bírság mértékét – a 2. melléklet figyelembe-
vételével – a 3. melléklet szerint kell kiszámítani.

(2) A bírság összegét az alábbi %-os értékek alapján kell
meghatározni:

a) engedély nélküli építés esetén 50%,
b) engedélytõl eltérõ építés esetén 40%,
c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%,
d) engedélyhez nem kötött, de szabálytanul végzett

építés esetén 20%,
e) bejelentés nélkül végzett építés és bontás esetén

20%,
f) helyi védelem alatt álló épületen végzett építés és

bontás esetén 70%, ha a szabálytalanság a védettség elren-
delésének alapjául szolgáló építmény(rész)t érinti,

g) világörökség területén és mûemléki védelem alatt
álló ingatlanon meglévõ, nem védett épületen történõ épí-
tés és bontás esetén 80%.”

(2) Az Épbír. 3. mellékletének 1. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1. Meg kell állapítani a megépített, kivitelezés alatt
álló építmény, építményrész, megmozgatott földmennyi-
ség építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv
szerinti bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfo-
gatát, felületét, magasságát, darabszámát, illetõleg az
1. melléklet 1–9. pontjaiban felsorolt építmények alapterü-
letét függetlenül annak tényleges készültségi fokától.”

6. §

(1) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mû-
szaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes sza-
bályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Émer.) 10. §-a (1) bekezdésének e) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A területi kamara törli a névjegyzékbõl azt a személyt,]
„e) akit az építésfelügyeleti hatóság
ea) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.

(X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 1. mel-
léklet I. rész 16. pontban meghatározott jogsértõ cselek-
mény miatt 3 éven belül két alkalommal jogerõsen építés-
felügyeleti bírsággal sújtott,

eb) az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban megha-
tározott jogsértõ cselekmény kivételével 3 éven belül öt al-
kalommal jogerõsen építésfelügyeleti bírsággal sújtott.”

(2) Az Émer. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a névjegyzékbõl való törlésre az (1) bekezdés
ea), eb), f) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási
tevékenységet végzõ személy a határozat jogerõre emelke-
désétõl számított 3 éven belül a névjegyzékbe nem ve-
hetõ fel.”

(3) Az Émer. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A területi kamara felfüggeszti annak a személynek
a szakmagyakorlási jogosultságát,

a) legfeljebb fél év idõtartamra, akit egy éven belül két
alkalommal figyelmeztetésben részesített,

b) legfeljebb egy év idõtartamra, akit az építésfelügye-
leti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban
meghatározott jogsértõ cselekmény miatt jogerõsen épí-
tésfelügyeleti bírsággal sújtott és a jogsértés súlyos testi
sértést, egészségkárosodást vagy halált okozott,

c) legfeljebb egy év idõtartamra, akit az építésfelügye-
leti hatóság az Épfelbír. 1. melléklet I. rész 16. pontban
meghatározott jogsértõ cselekmény kivételével egy éven
belül három alkalommal jogerõsen építésfelügyeleti bír-
sággal sújtott.”

7. §

Az Épfelbír. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellék-
lete lép és az Épbír. 1. melléklete helyébe e rendelet 2. mel-
léklete lép.

8. §

Az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Az építésfelügyeleti hatóság
a) az építésügyi hatóságnak az építési engedély számát,

az ingatlan helyrajzi számát és az építési tevékenység
megkezdésének tervezett idõpontját,

b) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõ-

ség építkezés helye szerint illetékes területi felügyelõsé-
gének,

c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
3. számú melléklete G) részének 6. pontja szerinti adatokat
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak
minden hónap 5. napjáig küldi meg.”

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. február 2-án lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépést követõen indult ügyekben
kell alkalmazni.

(2) Az Épbír.
a) 3. §-ának (5) bekezdésében „az (1) bekezdésben”

szövegrész helyébe „a (2) bekezdésben” szövegrész,
b) 3. mellékletének 1.4. pontjában a „felületét” szöveg-

rész helyébe a „felületét, alapterületét” szövegrész lép.

(3) Az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításá-
ról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1–16. §-a, a
17. §-ának (1)–(3) bekezdése és (5) bekezdése a hatályát
veszti.

(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1/A. mellékletének
aa) ,,Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe

Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Fe-
keteerdõ, Halászi, Károlyháza, Levél, Lipót, Rajka, Újró-
nafõ, Várbalog, készenléti illetékességi területe Ásványrá-
ró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Já-
nossomorja, Kimle, Kisbodak, Máriakálnok, Mosonszol-
nok, Püski” szövegrésze helyébe „Mosonmagyaróvár ellá-
tási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Bezenye,
Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdõ, Halászi, Károlyháza,
Levél, Rajka, Újrónafõ, Várbalog, készenléti illetékességi
területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár,
Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Lipót,
Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski” szövegrész lép,

ab) ,,Debrecen készenléti illetékességi területe Bocs-
kaikert” szövegrésze a hatályát veszti,

ac) ,,Hajdúhadház ellátási illetékességi területe Hajdú-
hadház, készenléti illetékességi területe Hajdúsámson,
Nyíracsád, Fülöp, Nyírábrány” szövegrésze helyébe „Haj-
dúhadház ellátási illetékességi területe Hajdúhadház,
készenléti illetékességi területe Bocskaikert, Hajdúsám-
son” szövegrész lép,

ad) ,,Kaba ellátási illetékességi területe Kaba, Komádi,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Újiráz”
szövegrésze helyébe „Kaba ellátási illetékességi területe
Kaba”, „Komádi ellátási illetékességi területe Komádi,
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Újiráz”
szövegrész lép,

ae) ,,Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámos-
pércs, Nyírmártonfalva, Újléta” szövegrésze helyébe
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„Vámospércs ellátási illetékességi területe Vámospércs,
Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Újléta”
szövegrész lép,

af) ,,Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös,
Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyön-
gyössolymos, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged,
Nagyréde, Pálosvörösmart, Vámosgyörk, Vécs, Visonta,
Visznek, készenléti illetékességi területe Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szûcsi, Halmajugra,
Karácsond, Ludas, Abasár, Markaz” szövegrésze helyébe
„Gyöngyös ellátási illetékességi területe Gyöngyös,
Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyön-
gyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyön-
gyöstarján, Kisnána, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagy-
réde, Pálosvörösmart, Szûcsi,Vámosgyörk, Vécs, Visonta,
Visznek, készenléti illetékességi területe Halmajugra, Ka-
rácsond, Ludas, Abasár, Markaz” szövegrész lép,

ag) ,,Karcag ellátási illetékességi területe Karcag,
Kunmadaras, készenléti illetékességi területe Berekfürdõ,
Kenderes” szövegrésze helyébe „Karcag ellátási illeté-
kességi területe Karcag, Berekfürdõ, Kunmadaras, ké-
szenléti illetékességi területe Kenderes” szövegrész lép,

ah) ,,Nagykáta ellátási illetékességi területe Nagykáta,
Pánd, Szentlõrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápió-
szecsõ, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe
Farmos, Kóka, Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye,
Tápiószele, Tóalmás” szövegrésze helyébe „Nagykáta el-
látási illetékességi területe Nagykáta, Kóka, Pánd, Szent-
lõrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecsõ, Tápió-
szentmárton, készenléti illetékességi területe Farmos,
Sülysáp, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tápiószele,
Tóalmás” szövegrész lép,

ai) ,,Szentendre ellátási illetékességi területe Szent-
endre, Pilisszentlászló, készenléti illetékességi területe
Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pilisszentkereszt,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu” szövegrésze
helyébe „Szentendre ellátási illetékességi területe Szent-
endre, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, készenléti illeté-
kességi területe Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Pócs-
megyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu” szövegrész lép,

aj) ,,Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Ber-
zence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Õrtilos, Porrog,
Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd,
Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfalu
készenléti illetékességi területe Iharos, Iharosberény, Inke,
Pogányszentpéter” szövegrésze helyébe „Csurgó ellátási
illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymar-
ton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Õrtilos,
Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrog-
szentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvar-
hely, Zákány, Zákányfalu” szövegrész lép,

ak) ,,Kõszeg ellátási illetékességi területe Kõszeg,
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, készenléti illeté-
kességi területe Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kõszegdo-
roszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Lukácsháza,
Nemescsó, Peresznye, Pusztacsó, Velem” szövegrésze he-

lyébe „Kõszeg ellátási illetékességi területe Kõszeg,
Bozsok, Cák, Horvátzsidány, Gyöngyösfalu, Kiszsidány,
Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Lukács-
háza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem”
szövegrész lép,

al) ,,Balatonalmádi ellátási illetékességi területe Bala-
tonalmádi” szövegrésze helyébe „Balatonalmádi ellátási
illetékességi területe Balatonalmádi, készenléti illeté-
kességi területe Litér” szövegrész lép,

am) ,,Balatonfüred ellátási illetékességi területe Bala-
tonfüred, Aszófõ, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balaton-
szepezd, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Dörgicse,
Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Szentantalfa, Szent-
jakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly, készenléti illetékességi
területe Litér, Csopak, Paloznak, Pécsely, Tihany” szö-
vegrésze helyébe „Balatonfüred ellátási illetékességi terü-
lete Balatonfüred, Aszófõ, Balatonakali, Balatoncsicsó,
Balatonszepezd, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Csopak,
Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak,
Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka,
Vászoly, készenléti illetékességi területe Tihany” szöveg-
rész lép;

b) 1/B. mellékletének
ba) ,,Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró,

Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak,
Püski” szövegrésze helyébe „Kimle ellátási illetékességi
területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár,
Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski” szövegrész lép,

bb) ,,Nyíracsád ellátási illetékességi területe Nyír-
acsád” szövegrésze a hatályát veszti,

bc) ,,Fülöp ellátási illetékességi területe Fülöp, Nyír-
ábrány” szövegrésze a hatályát veszti,

bd) ,,Gyöngyöspata ellátási illetékességi területe
Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Szûcsi”
szövegrésze a hatályát veszti,

be) ,,Berekfürdõ ellátási illetékességi területe Berek-
fürdõ” szövegrésze a hatályát veszti,

bf) ,,Bénye ellátási illetékességi területe Bénye, Gom-
ba, Nyáregyháza, Vasad” szövegrésze helyébe „Nyáregy-
háza ellátási illetékességi területe Bénye, Gomba, Nyár-
egyháza, Vasad” szövegrész lép,

bg) ,,Bernecebaráti ellátási illetékességi területe
Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola” szövegré-
sze helyébe „Vámosmikola ellátási illetékességi területe
Bernecebaráti, Kemence, Tésa, Vámosmikola” szövegrész
lép,

bh) ,,Kóka ellátási illetékességi területe Kóka” szöveg-
része a hatályát veszti,

bi) ,,Pilisszentkereszt ellátási illetékességi területe
Pilisszentkereszt” szövegrésze a hatályát veszti,

bj) ,,Iharosberény ellátási illetékességi területe Iharos,
Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter” szövegrésze a ha-
tályát veszti,

bk) ,,Lukácsháza ellátási illetékességi területe Lukács-
háza, Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Kõszegdoroszló,
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Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Nemescsó, Peresznye,
Pusztacsó, Velem” szövegrésze a hatályát veszti,

bl) ,,Tihany ellátási illetékességi területe Tihany,
Pécsely” szövegrésze helyébe „Tihany ellátási illeté-
kességi területe Tihany” szövegrész lép,

bm) ,,Csopak ellátási illetékességi területe Csopak,
Paloznak” szövegrésze a hatályát veszti.

(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében

a) az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított
eszközök cím alatt a „2 fõ, köztisztviselõnként” szöveg-
rész helyébe „2 köztisztviselõnként” szövegrész lép,

b) az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biz-
tosított eszközök cím alatt

ba) a „Szintezõmûszer – hatóságonként 3 db” szöveg-
rész helyébe „Szintezõmûszer – közigazgatási hivatali
székhelyenként és kirendeltségenként 1 db” szövegrész
lép,

bb) a „Kézilézertávmérõ – köztisztviselõnként 1 db”
szövegrész helyébe „Kézilézertávmérõ – 2 köztisztvise-
lõnként 1 db” szövegrész lép,

bc) a „Gépkocsi – hatóságonként minimum 1 db” szö-
vegrész helyébe „Gépkocsi – közigazgatási hivatali szék-
helyenként minimum 1 db” szövegrész lép,

bd) a „III. Irodai nyomtatók Irodai lézernyomtató (mi-
nimum 18 lap/perc) – hatóságonként minimum 1 db” szö-
vegrész a hatályát veszti.

(6) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2007.
(XII. 27.) Korm. rendelet melléklete 2008. február 2-án a
hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet 2008. február 3-án a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet a 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez

I. rész

Bírság
alapja

A jogsértõ cselekmény

Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok
és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban

Építtetõ
Építési
mûszaki
ellenõr

Kivitelezõ
Felelõs
mûszaki
vezetõ

Kivitelezési
dokumentá-
ciót készítõ

tervezõ
(a továb-

biakban: ter-
vezõ)

Számított
építmény
érték 1. §
a) pont

1. Építési mûszaki ellenõr alkalmazásának mellõzése
[megítélése az építõipari kivitelezési tevékenységrõl,
az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tar-
talmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ékt.) 15. § (1) bekezdés alapján]

0,005
legfeljebb
1 000 000

– – – –

2. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ építési mû-
szaki ellenõr megbízása, megbízás elfogadása
[megítélése az építési mûszaki ellenõri, valamint a
felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság
részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: szakmajog.) 2. § (1) bekez-
dés alapján]

0,005
legfeljebb
500 000

0,01
legfeljebb
500 000

– – –

3. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ
megbízása, megbízás elfogadása, ha építtetõ a megbízó
[megítélése a településtervezési és az építészeti-
mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki
szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervjog.)
9. § (1) bekezdés alapján]

0,005
legfeljebb
500 000

– – – 0,01
legfeljebb
1 000 000

4. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ
megbízása, megbízás elfogadása, ha kivitelezõ a meg-
bízó
[megítélése a tervjog. 9. § (1) bekezdés alapján]

– – 0,007
legfeljebb
1 000 000

– 0,01
legfeljebb
1 000 000



Bírság
alapja

A jogsértõ cselekmény

Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok
és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban

Építtetõ
Építési
mûszaki
ellenõr

Kivitelezõ
Felelõs
mûszaki
vezetõ

Kivitelezési
dokumentá-
ciót készítõ

tervezõ
(a továb-

biakban: ter-
vezõ)

Számított
építmény
érték 1. §
a) pont

5. Tervezõi nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs
összhangban az építési engedélyezési tervvel
[megítélése az Ékt. 8. § (5) bekezdésének dc) pontja
és a 16. § (6) bekezdés alapján]

– 0,003
legfeljebb
300 000

– 0,005
legfeljebb
500 000

0,007
legfeljebb
500 000

6. Az építési mûszaki ellenõrre vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályok megsértése
[megítélése a szakmajog. 12. § (1) bekezdése alapján]

– 0,01
legfeljebb
500 000

– – –

7. Építõipari kivitelezési tevékenység végzése kivitele-
zési dokumentáció nélkül
[megítélése az Ékt. 16. § (1) bekezdés alapján]

0,005
legfeljebb
1 000 000

0,003
legfeljebb
500 000

0,005
legfeljebb
1 000 000

0,005
legfeljebb
500 000

–

Készült-
ségi
foknak
megfelelõ
számított
építmény
érték 1. §
b) pont

8. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ kivitelezõ
megbízása, megbízás elfogadása
[megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés a) pont alap-
ján]

0,005
legfeljebb
500 000

– 0,01
legfeljebb
1 000 000

– –

9. Építõipari kivitelezési tevékenység végzése, felelõs
mûszaki vezetõ nélkül
[megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés b) pont alap-
ján]

– 0,003
legfeljebb
500 000

0,01
legfeljebb
2 000 000

– –

10. Nem megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ felelõs
mûszaki vezetõ megbízása, megbízás elfogadása
[megítélése a szakmajog. 2. § (1) bekezdés alapján]

– – 0,007
legfeljebb
1 000 000

0,01
legfeljebb
500 000

–

11. Építési szakmunka végeztetése a tevékenységre elõírt
szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoz-
tatott személyenként megállapítva
[megítélése az Étv. 39. § (2) és (3) bekezdés alapján]

– – 0,003
legfeljebb
1 500 000

0,003
legfeljebb
500 000

–

12. A felelõs mûszaki vezetõre vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályok megsértése
[megítélése a szakmajog. 12. § (2) bekezdés alapján]

– – – 0,01
legfeljebb
500 000

–

13. Nem megfelelõ építési anyagok, szerkezetek és ter-
mékek felhasználása, beépítése
[megítélése az Étv. 41. § (1) bekezdés alapján]

– 0,003
legfeljebb
500 000

0,005
legfeljebb
2 000 000

0,005
legfeljebb
500 000

–

14. Kivitelezési dokumentációtól eltérõ kivitelezés
[megítélése az Ékt. 16. § (1) bekezdés alapján]

– 0,003
legfeljebb
500 000

0,005
legfeljebb
1 000 000

0,005
legfeljebb
500 000

–

15. Az építési napló hiánya (csak a kitöltött címlappal és
nyilvántartási résszel rendelkezõ építési naplót lehet
meglévõnek tekinteni)
[megítélése az Ékt. 18. § (1) bekezdés alapján]

– 0,003
legfeljebb
500 000

0,01
legfeljebb
3 000 000

– –

16. Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszé-
lyeztetõ állapot elõidézése
[megítélése az Étv. 31. § (2) bekezdés alapján]

– 0,005
legfeljebb
1 000 000

0,01
legfeljebb

10 000 000

0,02
legfeljebb
2 000 000

–
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II. rész

Építésfelügyeleti
bírság alanya

A jogsértõ cselekmény

Bírság összege
[az Épbír. 3. § (1) bekezdés a) pont szerint

számított építmény érték alapján]

30 millió Ft
számított építmény-

érték alatt

30 millió Ft
és 30 millió Ft

számított építmény-
érték felett

Építtetõ

1. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
[megítélése az Étv. 39. § (1) bekezdés d) pont szerint és az Ékt.
23. §-a alapján]

– 100 000 Ft

2. Írásbeli építési szerzõdés, valamint a kiviteli dokumentáció készíté-
sére vonatkozó írásbeli tervezési szerzõdés hiánya
[megítélése az Ékt. 3. § (1) és (2) bekezdés, valamint az Ékt. 8. §
(1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

Kivitelezõ

3. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése
[megítélése az Ékt. 19. § bekezdés alapján]

50 000 Ft 150 000 Ft

4. Írásbeli építési szerzõdés hiányában építõipari kivitelezési tevékeny-
ség végzése és alvállalkozói szerzõdés esetén végeztetése
[megítélése az Ékt. 3. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

5. Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerzõdés
hiánya ha kivitelezõ a megbízó
[megítélése az Ékt. 8. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

Kivitelezési
dokumentációt
készítõ tervezõ

6. Írásbeli tervezési szerzõdés hiányában elkészített és felhasználásra
került kiviteli dokumentáció
[megítélése az Ékt. 8. § (1) és (2) bekezdés alapján]

100 000 Ft 150 000 Ft

”

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

„1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Építmény egységára

A szabálytalan építmény rendeltetése Mértékegység Egységár

1.1. Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó családi-, üdülõ-, hétvégi ház E Ft/m2 140

1.2. Többlakásos, társasházi, telepszerû közösségi lakóépület, szálláshely szolgáltató épü-
let, épületrész (szociális-, nyugdíjas-, szeretetotthon, diák-, munkás-, hajléktalanszálló
kollégium, árvaház, szálloda, hotel, motel, panzió, fogadó stb.)

E Ft/m2 160

1.3. Egyéb pihenõ-nyaraló épület, épületrész (ifjúsági szálló, turistaház, menedékház,
kemping stb.)

E Ft/m2 120

2.1. Kis- és nagykereskedelmi építmény, építményrész (bevásárlóközpont, üzletközpont,
áruház, vásárcsarnok, fedett piac stb.) Vendéglátó-szórakoztató építmény, építmény-
rész (játékterem, kaszinó, mulató, bár, diszkó, varieté, szex-shop stb.)

E Ft/m2 190

2.2. Egyéb kiskereskedelmi építmény, építményrész (önálló üzlet, butik, sportfogadás,
szervezõiroda, kölcsönzõ stb.) Egyéb szolgáltatási egység (fogyasztási-cikk javítás,
szolgáltató felvevõhelyek, ruhatisztító, személyi szolgáltató, fodrász, kozmetika, szo-
lárium stb.) Egyéb vendéglátó építmény, építményrész (étterem, ételbár, büfé, kisven-
déglõ, kávézó, borozó, sörözõ, cukrászda stb.)

E Ft/m2 140
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3.1. Közösségi szórakoztató építmény, építményrész (színház, operaház, filmszínház, kon-
cert- és hangversenyterem, cirkusz, stúdióház, táncház stb.) Sportépítmény, építmény-
rész (stadion, sportcsarnok, fedett sportpálya, -uszoda, sporttelep, fedett lovarda,
strandfürdõ stb.)

E Ft/m2 190

3.2. Mûvelõdési építmény, építményrész (mûvelõdési ház, faluház, könyvtár, múzeum,
mûvészeti galéria, kiállítóterem, levéltár stb.) Alsó- és középfokú nevelési és oktatási
épület (bölcsõde, óvoda, csecsemõotthon, általános iskola, középiskola, szakközépis-
kola, szakmunkásképzõ, nevelõotthon stb.) Felsõoktatási épület (egyetem, fõiskola,
továbbképzõ központ, speciális nyelviskolák stb.)

E Ft/m2 130

3.3. Egyéb szabadidõ és sport építmény, építményrész (tornaterem, edzõterem, csónakház,
sportpályákat kiszolgáló építmény, öltözõ, zuhanyozó, iroda stb.)

E Ft/m2 120

4. Egészségügyi és szociális építmény, építményrész (klinika, kórház, szanatórium,
gyógyfürdõ, szülõotthon, rehabilitációs központ, rendelõintézet, orvosi rendelõ, mentõ-
állomás, állatkórház, egészségügyi laboratórium, nem fekvõbeteg-ellátó gyógykezelõ
egység stb.)

E Ft/m2 190

5.1. Egyházi épület, épületrész (templom, kápolna, parókia, plébánia, rendház, kolostor,
ravatalozó) Igazgatási épület, épületrész (önkormányzati és kormányhivatal, iroda, bí-
róság, parlament, egyéb közigazgatási épület, rendõrkapitányság, büntetés-végrehajtó,
javítóintézet, laktanya, tûzoltóság, lõtér, kiképzõ központ, határátkelõ stb.)

E Ft/m2 130

5.2. Egyéb közhasználatú épület, épületrész (bank, postahivatal, konferenciaközpont, iro-
daház stb.)

E Ft/m2 190

6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, mûhelycsarnok, szerelõüzem, üzemi konyha,
nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.)

E Ft/m2 190

6.2. Egyéb ipari építmény, építményrész (jármûjavító, kazánház, hõközpont, mérlegház,
mosoda, vágóhíd, sörfõzde, raktár stb.)

E Ft/m2 100

7.1. Nagyforgalmú közlekedési építmény, építményrész (pályaudvar, terminálok, állomás-
épület, repülõtér, metróállomás, váróterem stb.)

E Ft/m2 190

7.2. Egyéb közlekedéssel kapcsolatos építmény, építményrész (parkolóház, buszgarázs,
remiz, gépjármûmosó, töltõállomás stb.)

E Ft/m2 130

8. Mezõgazdasági építmény, építményrész (istálló, ól, állatmenhely stb.), (terménytároló,
szárító, magtár, malom, hûtõház, palackozó, gyümölcsfeldolgozó, kertészeti melegház,
üvegház, fóliasátor stb.)

E Ft/m2 100

9. Egyéb, a fentiekbe nem sorolt építmény, építményrész (gépkocsitároló, fedett gépjár-
mûbeálló, kerékpártároló, felvonulási épület, állatház, növényház, nyilvános WC-mos-
dó, polgári lõtér, kiállítási területen pavilon és elsõsegélynyújtó épület, kripta,
krematórium, egyéb háztartási tároló stb.)

E Ft/m2 100

10.1. Terepszint alatti építmény, építményrész (terepszint alatti garázs, mélygarázs, alul-
járó, óvóhely, borpince stb.)

E Ft/m3 20

10.2. Térfogatban mérhetõ egyéb építmények (kerti úszó- és fürdõmedence, siló, ömlesztett
anyag- és folyadéktároló, trágyatároló, komposztáló, egyéb tartály, zárt szennyvíz-
tároló stb.)

E Ft/m3 20

11.1. Felületben mérhetõ építmények, építményrészek (sportpálya, lelátó, idényjellegû
sportpálya lefedés, szabadtéri színpad, vendéglátóterasz, játszótér, park stb.)

E Ft/m2 50
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11.2. Kerítés, támfal, terasz, erkély, lépcsõ, építmény tartószerkezete (födém, felmenõ szer-
kezeti fal, tetõszerkezet), mozgólépcsõ, mozgójárda, kerti szabad lépcsõ, lejtõ, térbur-
kolat, áteresz, bejáró, átjáróhíd, telken belüli út stb.

E Ft/m2 40

11.3. Beépítetlen tetõtér, nyílászáró, elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet, lábakon álló kerti
tetõ, reklámtábla, cím- és cégtábla, reklámcélú építmény, fedett vendéglátó elõkert,
kirakatszekrény, kerti lugas, állatkifutó, állványzat stb.

E Ft/m2 20

12. Hosszban mérhetõ építmény, építményrész [szerelt és falazott kémény, építményen
vagy különállóan elhelyezett torony, antenna, antenna-, zászlótartó oszlop, építmény
tartószerkezete (oszlop, áthidaló, koszorú), közmûalagút, közmûcsatorna és mûtárgyai
stb.]

E Ft/fm 90

13.1. Darabban meghatározható építmény (szobor, emlékmû, sírbolt, urnasírbolt, felvonó,
liftgépház stb.)

E Ft/db 380

13.2. Klíma kültéri egysége, homlokzati égéstermék-kivezetés, villámhárító berendezés,
napkollektor, riasztóberendezés, hírközlési építményhez csatlakozó mûtárgy, antenna-
tartó szerkezet, geodéziai építmény, áru- és pénzjegy automata, parkoló automata,
magasles stb.

E Ft/db 280

13.3. Urnafülke, háztartási hulladéktároló, kerti építmény, kerti tûzrakóhely, kemence, füs-
tölõ, jégverem, zöldségverem, vadetetõ

E Ft/db 100

14. Terepátalakítás E Ft/m3 13

15.1. A honvédelmi és katonai építmények beépített berendezései (tûzjelzõ, õrzés-védelmi,
üzemi technológiai stb.)

E Ft/db 500

15.2. A honvédelmi és katonai célú építményekhez kapcsolódó nyomvonal jellegû épít-
mények:
út, repülõtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat,
vasúti építmények
közmû, híradástechnikai vezeték

E Ft/m2

E Ft/m
E Ft/m

15
40
10

15.3. A nyomvonal jellegû építmények részeként megvalósuló mûtárgyak
hosszban mérhetõ mûtárgy (áteresz, alagút stb.)
egyedi mûtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti üzemanyag lefejtõ stb.)
híd
és egyéb tartozékok

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

E Ft/db

25
1000
200
10

15.4. A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötõk stb.) E Ft/db 1000

15.5. Üzemanyagtöltõ állomás E Ft/db 5000

15.6. Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltõ, speciális katonai célú,
szociális, gépészeti stb.)

E Ft/db 750

15.7. Katonai lõtér (a lõtéri épületek nélkül) E Ft/m2 5

15.8. Katonai kiképzés technikai eszközök: gyakorló- és akadálypályák elemei
Trenazsõr, szimulátor

E Ft/db
E Ft/db

350
750

16.1. Környezetvédelmi építmények – szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesít-
mény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvízkezelõ, egyedi szennyvíz-
elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi zárt
szennyvíztároló

E Ft/m3 20

16.2. Környezetvédelmi építmények – hulladék, hulladéklerakó, szemétégetõ mû, hulladék-
égetõ mû (égetõmû), hulladék együttégetõ mû (együttégetõ mû)

E Ft/m2 100
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Megjegyzés:
Vegyes funkciójú építmény a fõrendeltetésének megfelelõ kategóriába tartozik.
Lakóépület, amely hasznos alapterületének legalább 50%-a lakás rendeltetésû.
A nem lakóépületbe sorolható vegyes rendeltetésû épület besorolását az elsõdleges (fõ)rendeltetés (ennek hiányában

a legnagyobb alapterületû rendeltetés) határozza meg. Ha közel azonos alapterületû (alapterületi arányú) rendeltetési
egységek vannak az építményben, a legnagyobb egységárhoz tartozó besorolást kell figyelembe venni.

Önálló rendeltetési egységhez tartozó szabálytalan építési tevékenység esetén az annak rendeltetésére vonatkozó épít-
ményértékkel kell számolni.”
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A Kormány
17/2008. (I. 31.) Korm.

r e n d e l e t e

a Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló
344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a terület- és fejlesztéspolitika egyes szakpo-
litikai céljai kistérségi szintû megvalósulásának elõsegíté-
sére, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében kapott
eredeti jogalkotói jogkörében, a következõket rendeli el:

1. §

(1) A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló
344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A kistérségekben – a (2) és a (3) bekezdésben fog-
laltak kivételével – kistérségenként egy kistérségi koordi-
nátor mûködik.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül
ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása
(4) bekezdésre változik:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott regionális
összlétszám, valamint a 4. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott titkársági regionális összlétszám – a regionális hálóza-
ti igazgató kezdeményezésére a fejlesztéspolitikáért fele-
lõs miniszter által hozott döntés alapján – indokolt esetben
átcsoportosítható a hálózati és titkársági összlétszám vál-
tozatlansága és az (1) bekezdésben meghatározott minimá-
lis létszám változatlanul hagyása mellett.”

2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A Hálózat munkatársa munkavégzésre irányuló

egyéb és további jogviszonyt – tudományos, oktatói, mû-
vészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ
szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevé-

kenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának engedélyével létesíthet.

(2) A Hálózat munkatársa nem folytathat olyan tevé-
kenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hiva-
talához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól men-
tes tevékenységét veszélyeztetné.

(3) A Hálózat munkatársa pártban tisztséget nem visel-
het, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vál-
lalhat.

(4) A Hálózat munkatársa nem lehet:
a) országgyûlési képviselõ;
b) fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, megyei

közgyûlés elnöke, alelnöke, polgármester, alpolgármester,
helyi önkormányzati, illetve kisebbségi önkormányzati
képviselõ;

c) a megyei közgyûlés hivatalának, a polgármesteri hi-
vatalnak vagy a körjegyzõségnek a köztisztviselõje;

d) az önkormányzati társulás vagy a többcélú kistérségi
társulás vezetõje vagy alkalmazottja;

e) a kistérségi, térségi, regionális fejlesztési tanács, va-
lamint megyei területfejlesztési tanács munkaszervezeté-
nek vezetõje, illetve a kistérségi, térségi tanács, valamint a
megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetének al-
kalmazottja.

(5) Nem lehet a Hálózat munkatársa, akinek közeli hoz-
zátartozója

a) országgyûlési képviselõ, vagy
b) a Hálózat munkatársának illetékességi területével

érintett tervezési-statisztikai régió, illetve a Központi Fej-
lesztési Programiroda munkatársa esetében az ország
egész területe tekintetében a (4) bekezdés b) pontja hatálya
alá esik.

(6) A Hálózat munkatársa és annak közeli hozzátartozó-
ja nem lehet pályázatíró szervezetnek semmilyen hányad-
ban közvetett vagy közvetlen tulajdonosa, vezetõ tisztség-
viselõje, felügyelõ bizottságának tagja, továbbá pályázat-
író szervezettel nem állhat semmilyen munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban.

(7) A Hálózat munkatársa nem lehet pályázó szervezet-
nek semmilyen hányadban közvetett vagy közvetlen tulaj-
donosa, vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának
tagja, továbbá pályázó szervezettel nem állhat semmilyen
munkavégzésre irányuló jogviszonyban.



(8) A Hálózat munkatársa és annak közeli hozzátartozó-
ja nem vehet részt gazdasági társaság vezetõ tisztségvise-
lõjeként, vagy azzal foglalkoztatásra irányuló jogviszony-
ban állóként, vagy egyéni vállalkozóként, vagy eseti meg-
bízásként a hálózati munkatárs illetékességi területével
érintett tervezési-statisztikai régióban a fejlesztési forrá-
sok elnyerését lehetõvé tevõ pályázat írásában.

(9) A Hálózat munkatársának közeli hozzátartozója
nem állhat a hálózati munkatárs illetékességi területével
érintett tervezési-statisztikai régióban fejlesztési források
elnyerése érdekében pályázó szervezettel tulajdonosi jog-
viszonyban vagy munkaviszonyban, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyban.

(10) Az összeférhetetlen helyzetet az érintett személy-
nek annak felmerülésétõl számított legkésõbb 15 napon
belül a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell
jelentenie. A munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett
személyt 30 napos határidõvel az összeférhetetlenség
megszüntetésére hívja fel. A határidõ eredménytelen eltel-
te, valamint az összeférhetetlenség fenti határidõben törté-
nõ és az érintett személy önhibájából bekövetkezett elma-
radása esetén a munkáltatói jogok gyakorlója a munkavi-
szonyt azonnali hatállyal megszünteti.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

2/2008. (I. 11.) ÖTM–PM

e g y ü t t e s r e n d e l e t e

a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból

és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló

16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet
módosításáról

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-
sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekez-
dés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-

rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
m) pontjában és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában meghatározott feladatkörünkben eljárva a követke-
zõket rendeljük el:

1. §

A 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohé-
ziós Alapból származó támogatások felhasználásának ál-
talános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes
rendelet) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendeletet nem kell alkalmazni a pénzügyi
eszköz formájában nyújtott támogatások hazai lebonyolí-
tásában részt vevõ, valamint támogatást igénylõ, illetve el-
nyerõ természetes személyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
pénzügyi eszközök felhasználására.”

2. §

Az együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„a) címzett: közvetett támogatásból, illetve támogatási

alapból támogatásban részesülõ személy vagy szervezet;”

3. §

Az együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. § (1) A projektkiválasztás, illetve -jóváhagyás határ-
ideje a támogatásról vagy elutasításról hozott döntésrõl
történõ értesítésig – ide nem számítva az esetleges hiány-
pótlás idejét –

a) kiemelt projekt esetében a projektjavaslat beérkezé-
sétõl számított 75 nap;

b) kétfordulós pályázat esetében a lehetséges projektja-
vaslatok kiválasztása során a benyújtási határidõtõl, folya-
matos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétõl számí-
tott 75 nap, a projektjavaslat részletes kidolgozását köve-
tõen a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beér-
kezésétõl számított 75 nap;

c) egyfordulós pályázat esetében a benyújtási határidõ-
tõl, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétõl
számított 50 nap, bíráló bizottság felállítása esetén a be-
nyújtási határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projektja-
vaslat beérkezésétõl számított 75 nap.

(2) Nagyprojekt esetében az (1) bekezdésben meghatá-
rozott határidõk a támogatásról vagy elutasításról hozott
döntési javaslatról történõ értesítés határidejét jelentik.
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(3) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támoga-
tási igénye meghaladja az 1 milliárd forintot, a határidõ
15 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott határidõket.

(4) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében, amennyiben a projektjavaslat támoga-
tási igénye meghaladja az 5 milliárd forintot, a határidõ
45 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott határidõket.

(5) Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokol-
ják, vagy amennyiben a beérkezõ projektjavaslatok száma
meghaladja a tervezettet, a határidõt az NFÜ egy alkalom-
mal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

(6) Kétfordulós pályázat esetén az elsõ fordulóban váz-
latosan kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtás-
ra és értékelésre a 4–10. §-nak megfelelõen. Az elõzetesen
támogatásra javasolt projektjavaslatokat a projektgazdák
részletesen kidolgozzák. A második fordulóban a részlete-
sen kidolgozott projektjavaslatok kerülnek benyújtásra és
értékelésre a 11–14. §-nak megfelelõen.

(7) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, kiemelt pro-
jekt és egyfordulós pályázat esetén a 4–10. §-t nem kell al-
kalmazni.

(8) Projekt-elõkészítés is támogatható kiemelt projekt-
ként, amennyiben elõzetes megvalósíthatósági tanulmány
szerint indokolt a részletes projektjavaslat kidolgozása, és
a projekt megvalósítása elõreláthatóan kiemelt projektként
támogatható.

(9) Amennyiben adott projekt elõkészítésének támoga-
tását e bekezdés hatálybalépése elõtt a Kormány jóváhagy-
ta, arra e rendelet szerint támogatási szerzõdés köthetõ.
Amennyiben a támogatási szerzõdés megkötésére közpon-
ti költségvetési forrásból e bekezdés hatálybalépése elõtt
sor került, az NFÜ kezdeményezésére a támogatási szerzõ-
dés e rendeletben foglaltaknak megfelelõ módosításával a
projekt költségei részben vagy egészben európai uniós for-
rás terhére elszámolhatóak. Amennyiben ilyen projekt elõ-
készítésének, illetve megvalósításának támogatásáról két-
fordulós pályázat keretében születik döntés, csak részletes
projektjavaslatok kerülnek benyújtásra a 11–14. §-nak
megfelelõen.”

4. §

(1) Az együttes rendelet 4. § (4) bekezdés d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az útmutató tartalmazza különösen a következõket:]
„d) a projektkiválasztás és -megvalósítás eljárásrend-

jét, különösen a közremûködõ szervezetnek a projektja-
vaslat benyújtását követõ tevékenységeit és ezek határ-
idõit, a hiánypótlás szabályait, a részletes pontozásos
szempontrendszert, a panasztétel lehetõségét, a támogatás
folyósításának formáját, a kifizetési kérelmek benyújtásá-
nak gyakoriságát, valamint a biztosítékokra vonatkozó
szabályokat;”

(2) Az együttes rendelet 4. §-a a következõ (7) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) Az NFÜ a pénzügyminiszterrel egyetértésben ki-
dolgozza az elszámolható költségek nemzeti szabályait az
1083/2006/EK rendelet 56. cikke (4) bekezdésének meg-
felelõen.”

5. §

(1) Az együttes rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A felhívást az NFÜ haladéktalanul elhelyezi saját
honlapján, továbbá közzététel céljából megküldi a kor-
mányzati internetes portál fenntartójának. Az NFÜ a köz-
zétételrõl tájékoztatja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti minisztert (a továbbiak-
ban: miniszter) és a közremûködõ szervezetet.”

(2) Az együttes rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételé-
vel az NFÜ vagy a feladat delegálása esetén a közremûkö-
dõ szervezet a közzététel tényérõl legalább két országos
napilapban – regionális program esetén a régióhoz tartozó
megyénként egy megyei napilapban – hirdetést jelentet
meg, továbbá értesíti

a) a nemzeti hírügynökséget;
b) regionális program kivételével a területileg érintett

regionális fejlesztési ügynökségeket.”

6. §

(1) Az együttes rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A projektgazda a projektadatlapnak és a csatolandó
mellékleteknek a közremûködõ szervezethez történõ be-
nyújtásával igényli a támogatást. A projektgazda a támo-
gatás igénylésével egyidejûleg hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a támogatás nyújtója a projektgazda nevét, a projekt
tárgyát, a döntés idõpontját (év, hónap), a projektjavaslat
összpontszámát, továbbá a támogatás elnyerése esetén a
projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra
hozza.

(2) A projektadatlapot a projektgazda elektronikus for-
mában nyújtja be. Az NFÜ a felhívásban elõírhatja, hogy a
projektadatlapot a projektgazda papír alapon is benyújtsa.
A kétféle módon benyújtott projektadatlapban mutatkozó
eltérés esetén a papír alapú és aláírt projektadatlap tekin-
tendõ hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektroni-
kus formájú projektadatlap egyezõségérõl a projektgazda
köteles gondoskodni.”

(2) Az együttes rendelet 6. §-a a következõ (8) bekez-
déssel egészül ki:
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„(8) Amennyiben a beérkezõ projektjavaslatok száma
meghaladja a tervezettet, az (5)–(7) bekezdésben meghatá-
rozott határidõket az NFÜ egy alkalommal, legfeljebb
8 nappal meghosszabbíthatja.”

7. §

Az együttes rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Amennyiben a felhívásban nem zárták ki,

projektjavaslatot a projekt megvalósítására létrehozott
konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) is benyújthat.

(2) A konzorcium az erre irányuló, a felhívás részeként
közzétett megállapodás-tervezetben foglalt rendelkezése-
ket is tartalmazó megállapodással (a továbbiakban: kon-
zorciumi együttmûködési megállapodás) jön létre.

(3) A konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi
együttmûködési megállapodással projektjavaslat benyúj-
tására jogosult lehetséges projektgazdák arra vállalnak kö-
telezettséget, hogy a projektet a projektadatlapban megha-
tározott módon közösen megvalósítják.

(4) Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely
a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel.

(5) A konzorciumot az NFÜ-vel és a közremûködõ szer-
vezettel szemben a konzorciumi együttmûködési megálla-
podásban kijelölt tag képviseli.

(6) Konzorciumi együttmûködési megállapodást több
önkormányzat nem köthet, és konzorciumi együttmû-
ködési megállapodás alapján projektjavaslatot nem nyújt-
hat be.”

8. §

Az együttes rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„7. § (1) Az értékelés során a közremûködõ szervezet
biztosítja, hogy a támogatási konstrukció projekt-kivá-
lasztási szempontjainak megfelelõ projektjavaslatok ré-
szesüljenek támogatásban.

(2) Értékelõ az lehet, aki:
a) a támogatási konstrukció tárgyának megfelelõ szak-

értelemmel és pénzügyi ismerettel, valamint az adott terü-
leten minimum 3 – normatív támogatás esetén mini-
mum 1 – év szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b) ismeri az operatív program, az akcióterv és a támo-
gatási konstrukció tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat
és az értékelés, pontozás módszerét.

(3) Adott támogatási konstrukció esetében a (2) bekez-
dés a) pontjában meghatározottnál hosszabb szakmai gya-
korlat is elõírható.

(4) Az értékelõ személyére vonatkozó javaslatról a köz-
remûködõ szervezet haladéktalanul tájékoztatja az NFÜ-t.
Az NFÜ a tájékoztatást követõ 3 munkanapon belül kifo-
gással élhet az értékelõ személyével kapcsolatban.

(5) Amennyiben a támogatási konstrukció, illetve a pro-
jekt jellege indokolja, a közremûködõ szervezet további, a
(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ
értékelõ közremûködését veheti igénybe.

(6) Amennyiben a projektjavaslat támogatási igénye
meghaladja az 50 millió forintot – vagy az NFÜ által ennél
alacsonyabban meghatározott értéket –, a projektjavasla-
tot egymástól függetlenül legalább két értékelõ értékeli. A
projektjavaslat összpontszáma az értékelõk által adott
összpontszámok számtani átlaga. Ha az értékelõk össz-
pontszámai között 20 százalékpontnál nagyobb az eltérés,
a közremûködõ szervezet elrendeli a projektjavaslat soron
kívüli újbóli értékelését.

(7) Az értékelés során az értékelõ minden elõzetes pro-
jektjavaslatról – az adott támogatási konstrukció keretében
egységes szerkezetû – értékelõ lapot tölt ki.

(8) Az értékelõ lap tartalmazza
a) a projektgazda és a projektjavaslat legfontosabb

adatait,
b) a projekt-kiválasztási szempontok szerinti szöveges

értékelést, továbbá a pontozást,
c) az értékelõ indoklással ellátott javaslatát a projektja-

vaslat változatlan tartalommal történõ támogatására, csök-
kentett összköltséggel történõ támogatására vagy elutasí-
tására,

d) támogatási javaslat esetén a projektgazda által telje-
sítendõ elõfeltételek meghatározását.

(9) Az értékelõ – illetve amennyiben nem ugyanaz az ér-
tékelõ értékel minden projektjavaslatot, a közremûködõ
szervezet – a legmagasabb összpontszámot kapott projekt-
javaslatok támogatására – folyamatos elbírálás esetén
amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendõ
minden beérkezett és az elõre meghatározott minimális
pontszámot elérõ projektjavaslat támogatásához, a mini-
mális pontszámot elérõ projektjavaslatok támogatásá-
ra – tesz javaslatot.

(10) A projektjavaslat csökkentett összköltséggel törté-
nõ támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat
szakmai-mûszaki tartalma megfelelõ, azonban tervezett
elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel,
amely nem elszámolható, illetve nem szükséges a projekt
céljának teljesítéséhez. A csökkentés mértéke nem halad-
hatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Amennyiben en-
nél nagyobb mértékû csökkentés volna szükséges, a pro-
jektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni.

(11) Az értékelõ a támogatási szerzõdés aláírásához
vagy a támogatás kifizetéséhez olyan elõfeltételek elõ-
írását javasolhatja, amelyek teljesítését a projektgazdának
a támogatási szerzõdés aláírása, illetõleg a támogatás kifi-
zetése elõtt igazolnia kell.”

9. §

Az együttes rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
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„8. § (1) Az NFÜ a projektjavaslatok elbírálására bíráló
bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjainak a 7. §
(2) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell ren-
delkeznie.

(2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az NFÜ
felkérése esetén a közremûködõ szervezet –, titkárát a köz-
remûködõ szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás át-
láthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betar-
tását. Tagot jelölhet a közremûködõ szervezet, a miniszter
és az NFÜ, regionális program esetében az RFT; továbbá
az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet ál-
tal delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag
az RFT álláspontját képviseli. A tagok száma – az elnökkel
együtt – legfeljebb 7 fõ. Megfigyelõt jelölhet a közremû-
ködõ szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program
esetében az RFT. A megfigyelõk száma legfeljebb 5 fõ.

(3) A bíráló bizottság tagjaival és a megfigyelõkkel
szemben az NFÜ írásban, indoklással ellátott kifogással
élhet a (2) bekezdés szerinti jelölõ szervezetnél. A jelölõ
szervezet köteles írásban megindokolni, amennyiben a ki-
fogás alapján nem jelöl másik személyt.

(4) A bíráló bizottság munkájában az elnök és a tagok
szavazati joggal, a megfigyelõk és a titkár szavazati jog
nélkül vesznek részt.

(5) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülése
elõtt legalább 8 nappal megküldi a tagoknak az értékelõ la-
pokat. A bíráló bizottság ülésén részt vesz az értékelõ vagy
a közremûködõ szervezet azon munkatársa, aki szükség
esetén kiegészítõ tájékoztatást ad az értékeléssel kapcso-
latban, illetve részletezi az értékelõ lapban foglaltak indo-
kait.

(6) A bíráló bizottság az értékelõnek az értékelõ lapban
foglalt javaslata alapján döntési javaslatot tesz a projektja-
vaslat támogatására, a 7. § (10) bekezdése szerint csökken-
tett összköltséggel történõ támogatására vagy elutasításá-
ra. A bíráló bizottság a legmagasabb összpontszámot ka-
pott projektjavaslatok támogatására – folyamatos elbírálás
esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás ele-
gendõ minden beérkezett és az elõre meghatározott mini-
mális pontszámot elérõ projektjavaslat támogatásához, a
minimális pontszámot elérõ projektjavaslatok támogatásá-
ra – tesz javaslatot. Amennyiben a bíráló bizottság nem
rendelkezik a javaslattételhez szükséges információkkal,
vagy nem ért egyet az értékelõ, illetve értékelõk javaslatá-
val, tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kér-
het a közremûködõ szervezettõl, illetve írásban rögzített
indoklás alapján legfeljebb egyszer elrendeli a projektja-
vaslat soron kívüli újbóli értékelését.

(7) A bíráló bizottság szavazással, egyszerû többséggel
határoz a döntési javaslatról.

(8) A bíráló bizottság ülésérõl a titkár emlékeztetõt ké-
szít. Az emlékeztetõ tartalmazza

a) az ülés helyét és idõpontját;
b) a jelen lévõ tagok és megfigyelõk nevét és az õket

delegáló szervezet megnevezését;

c) a bíráló bizottság döntési javaslatát (támogatás ese-
tén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csök-
kentése esetén a csökkentett összköltséget, a projektgazda
által teljesítendõ elõfeltételeket);

d) elutasítás esetén, valamint az értékelõ javaslatától
eltérõ döntési javaslat esetén annak részletes indoklását;

e) a szavazatok arányát (támogatás, elutasítás, tartóz-
kodás);

f) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.
(9) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülésétõl

számított 8 napon belül elkészíti és az NFÜ-nek megküldi
az emlékeztetõt.

(10) Az NFÜ az emlékeztetõ kézhezvételétõl számított
8 napon belül jóváhagyja a bíráló bizottság döntési javas-
latát, vagy – jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás sze-
rinti tájékoztatásban foglaltak megsértésének gyanúja ese-
tén – részletes, írásban rögzített indoklás alapján elrendeli
a projektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését.

(11) A bírálatban részt vett személyek listáját a döntés-
hozatal, illetve a panaszeljárás lezárását követõ 10 napon
belül az NFÜ a honlapján közzéteszi.”

10. §

Az együttes rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a projektjavaslat javasolt támogatása
meghaladja az 1 milliárd forintot, és a projektjavaslat meg-
valósítása nem közvetlen európai uniós tagságból eredõ
kötelezettség, a közremûködõ szervezet a befogadó nyilat-
kozat megküldésekor a teljes projektjavaslatot megkül-
di – amennyiben a projektgazda nevében nem a miniszter
nyújtotta be a projektjavaslatot – a miniszternek, valamint
az érintett RFT-nek. A miniszter és az RFT a projektjavas-
latot – a közzétett értékelési szempontok alapján – 20 na-
pos határidõvel külön értékelõvel értékeltetheti, értékelé-
sét a közremûködõ szervezetnek megküldi. A miniszter és
az RFT által megbízott értékelõre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a közremûködõ szervezet által megbí-
zott értékelõre. A miniszter – valamint a regionális progra-
mok esetében az RFT – és az NFÜ egyetértésének hiányá-
ban az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását.”

11. §

Az együttes rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Amennyiben a projektjavaslat javasolt támo-

gatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot, és a projekt-
javaslat az értékelés során a felhívásban meghatározott
pontszámot eléri, a közremûködõ szervezet a projektjavas-
latról készített összefoglalót megküldi az érintett
RFT-nek, amennyiben

a) a projektjavaslatot regionális program valamely tá-
mogatási konstrukciójára nyújtották be, vagy
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b) az adott támogatási konstrukció esetében ezt az ak-
cióterv vagy a felhívásban az NFÜ elõírta.

(2) Az RFT a támogatási konstrukció kiválasztási szem-
pontjainak megfelelõ indoklással 20 napon belül nyilatko-
zik, hogy a projektjavaslat megvalósulása a régió szem-
pontjából kiemelkedõen jelentõs, jelentõs vagy kevésbé
jelentõs. Az NFÜ elõzetesen meghatározhatja, hogy a pro-
jektjavaslatok mekkora hányada minõsíthetõ kiemelke-
dõen jelentõsnek, illetve kevésbé jelentõsnek. Ha az RFT
20 napon belül nem nyilatkozik, véleményét figyelmen kí-
vül kell hagyni.

(3) Amennyiben az értékelés a projektjavaslat elutasítá-
sára tesz javaslatot, az RFT pedig kiemelkedõen jelentõs-
nek tartja a projektet, vagy az értékelés a projektjavaslat
támogatására tesz javaslatot, az RFT pedig kevésbé jelen-
tõsnek tartja azt, a közremûködõ szervezet a projektjavas-
lat újraértékelését rendeli el.”

12. §

(1) Az együttes rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A döntésrõl a közremûködõ szervezet írásban tájé-
koztatja a projektgazdát. Csökkentett összköltségû támo-
gatás vagy elutasítás esetén a közremûködõ szervezet rész-
letes indokolást ad. Feltételes támogatás esetén a közremû-
ködõ szervezet meghatározza a 7. § (8) bekezdés d) pontja
szerinti feltételeket.”

(2) Az együttes rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Támogató döntés esetén a projektgazdának a közre-
mûködõ szervezet által meghatározott határidõn, de a dön-
téstõl számított legfeljebb egy éven belül – amennyiben a
támogatási konstrukció sajátosságai szükségessé teszik, az
NFÜ elnöke az egyéves határidõ helyett hosszabb határ-
idõt határozhat meg – be kell nyújtania a részletesen kidol-
gozott projektjavaslatot. A részletesen kidolgozott pro-
jektjavaslat benyújtása hiányában a támogató döntés érvé-
nyét veszti.”

13. §

Az együttes rendelet a következõ alcímmel és
10/A–10/C. §-sal egészül ki:

„Kiemelt projektekre vonatkozó különös szabályok

10/A. § (1) Az NFÜ a kiemelt projektek esetében a
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében
meghatározott szempontok alapján elõértékelést készít,
melynek célja azon projektötletek kiválasztása, amelyek
az akciótervben nevesítésre javasoltak.

(2) Az elõértékelõk száma legalább 2. Az elõértékelõk-
kel szemben támasztott követelmények a 7. § (2) bekezdés
a) és b) pontjában meghatározott követelményekkel

egyeznek meg azzal, hogy az adott projektötlet által érin-
tett területen minimum 5 éves szakmai tapasztalattal kell
rendelkezniük. Amennyiben az elõértékelõk álláspontja
egymásnak ellentmond, az NFÜ a projektötlet újraértéke-
lését rendeli el.

10/B. § (1) Az NFÜ a Kormány 255/2006. (XII. 8.)
Korm. rendelet 3. § c) pontja szerinti döntésének az elõké-
szítése érdekében a kiemelt projektötletek elbírálására ki-
emelt projekt bíráló bizottságot hoz létre. A kiemelt pro-
jekt bíráló bizottság tagjainak minden esetben a 7. § (2) be-
kezdés a) és b) pontjában meghatározott szakértelemmel
kell rendelkeznie.

(2) A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökét és titkárát
az NFÜ jelöli ki. Tagot jelölhet a miniszter – regionális
program esetén az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter is –, az RFT, az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja
nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag
részvételét. A bíráló bizottság tagjaival szemben az NFÜ
írásban, indoklással ellátott kifogással élhet a jelölõ szer-
vezetnél. A jelölõ szervezet köteles írásban megindokolni,
amennyiben a kifogás alapján nem jelöl másik személyt. A
kiemelt projekt bíráló bizottság szavazati joggal rendelke-
zõ tagjainak száma – az elnökkel együtt – legfeljebb 7 fõ.

(3) A kiemelt projekt bíráló bizottság akkor határozat-
képes, ha ülésén tagjainak több mint 2/3-a jelen van. A ki-
emelt projekt bíráló bizottság ülései nem nyilvánosak. Az
ülésekrõl emlékeztetõ készül, melyet az NFÜ 5 munkana-
pon belül megküld a bizottság tagjainak. A kiemelt projekt
bíráló bizottság (4) bekezdés a), b) és c) pontjában megha-
tározott döntéséhez a jelen lévõ tagok 2/3-ának egybe-
hangzó szavazata szükséges. Ennél kisebb szavazati arány
a projektötlet (4) bekezdés d) pontja szerinti döntést ered-
ményezi. A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökének fel-
adata a bírálati folyamat koordinációja, az eljárásrend be-
tartásának, a pártatlanságnak és az átláthatóságnak a bizto-
sítása.

(4) A kiemelt projekt bíráló bizottság a következõ dön-
téseket hozhatja:

a) a projektötlet akciótervben történõ nevesítésére tesz
javaslatot;

b) a projektötlet továbbfejlesztését javasolja, meghatá-
rozva a továbbfejlesztés irányait;

c) a projektötlet újraértékelését rendelheti el;
d) nem javasolja a projektötlet akciótervben történõ ne-

vesítését.
(5) A (4) bekezdés c) pontja esetében a kiemelt projekt

bíráló bizottság két új szakértõt köteles bevonni.
(6) A (4) bekezdés d) pontja esetében a kiemelt projekt

bíráló bizottság köteles döntését megindokolni.
(7) Amennyiben adott projektötlet egy, a Közép-Ma-

gyarországi régiót nem lefedõ ágazati operatív programot,
és a Közép-Magyarországi operatív program ágazati prio-
ritását vagy támogatási konstrukcióját egyaránt érinti, a
projektötlet egészét egy bíráló bizottság bírálja el.

(8) Olyan projektötletek esetében, amelyeket a minisz-
ter nyújtott be, és amelyek célja, hogy valamely szolgálta-
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tás az ország egész területén hozzáférhetõvé váljon, a mi-
niszter az NFÜ és a közremûködõ szervezet részvételével
projekt-elõkészítõ munkacsoportot hoz létre a kiemelt pro-
jektekrõl szóló elõterjesztés Kormány részére tervezett be-
nyújtását megelõzõ legalább 60 nappal.

(9) Az NFÜ a 11. § (1) bekezdése szerinti felhívást, ha
az akcióterv eltérõen nem rendelkezik, az akcióterv Kor-
mány általi elfogadását követõ 45 napon belül megküldi a
projektgazdának.

10/C. § Olyan országos jelentõségû fejlesztések eseté-
ben, amelyek megvalósításáról a Kormány a kiemelt pro-
jektek jóváhagyását megelõzõen döntött, az elõértékelés
és a bírálat során az elõértékelõ, illetve a bíráló bizottság
kizárólag a projektötlet Európai Unióból származó forrás-
ból való támogathatóságát, megfelelõ elõkészítettségét, il-
letve a többi kiemelt projektötlettel való összhangját vizs-
gálja. Az ilyen projektötletek esetében a 10/B. § (2) bekez-
dése szerinti bizottságba a miniszter két tagot delegálhat.”

14. §

Az együttes rendelet 11. §-t megelõzõ alcíme helyébe a
következõ alcím lép:

„Részletes projektjavaslatok kiválasztása
– kiemelt projekt, egyfordulós pályázat esetén,
kétfordulós pályázat második fordulójában”

15. §

(1) Az együttes rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvaló-
sítandó beruházás esetén a projektadatlaphoz csatolni
kell]

„a) a megalapozó tanulmányokat és terveket, nyomvo-
nalváltozással nem járó közútfelújítási projektek kivételé-
vel, megvalósíthatósági tanulmányt, jövedelemtermelõ és
nagyprojektek esetén külön költség-haszon elemzést, kü-
lön jogszabály elõírása esetén környezeti hatástanulmányt,
engedélyezési vagy annál részletesebb terveket;

b) a projektgazda beruházással érintett ingatlanán fenn-
álló tulajdonjogát igazoló, 60 napnál nem régebbi tulajdo-
ni lapot, vagy amennyiben az ingatlan nem tartozik és nem
is kerül a projektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a be-
ruházás megvalósításához történõ hozzájárulását igazoló
dokumentumot, amely megjelöli a projektgazdának az in-
gatlannal kapcsolatos jogát; környezetvédelmi és közleke-
dési beruházás esetén a projektgazda nyilatkozatát arról,
hogy a fejlesztéssel érintett területek a tulajdonában van-
nak, vagy a területek megszerzésének ütemtervét, vagy
amennyiben az ingatlan nem tartozik és nem is kerül a pro-
jektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a beruházás meg-
valósításához történõ hozzájárulását igazoló dokumentu-
mot, amely megjelöli a projektgazdának az ingatlannal

kapcsolatos jogát vagy a tulajdonos hozzájárulása meg-
szerzésének ütemtervét.”

(2) Az együttes rendelet 11. § (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvaló-
sítandó beruházás esetén a projektadatlaphoz csatolni
kell]

„f) nagyprojekt esetén a Bizottság 2006. december 8-i
1828/2006/EK rendeletének XXI. vagy XXII. számú mel-
léklete szerinti támogatási kérelmet.”

(3) Az együttes rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) Kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat má-
sodik fordulója esetében a közremûködõ szervezet bizto-
sítja a projektgazdák számára a személyes konzultáció le-
hetõségét. Kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat
második fordulója esetében az 5. § (5) bekezdésében fog-
lalt korlátozást nem kell alkalmazni.”

(4) Az együttes rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a projekt
javasolt támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, az
NFÜ kikéri a miniszter, valamint az érintett RFT vélemé-
nyét a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A mi-
niszter – valamint regionális programok esetében az
RFT – és az NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a
Kormány jóváhagyását. Regionális program egyfordulós
pályázata esetén, amennyiben az akcióterv elõírta, vala-
mint a projekt javasolt támogatása nem haladja meg az
1 milliárd forintot, és a projektjavaslat az értékelés során a
felhívásban meghatározott pontszámot eléri, a közremû-
ködõ szervezet kikéri az érintett RFT véleményét a
9/A. §-ban meghatározott módon.”

16. §

Az együttes rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A közremûködõ szervezet elvégzi a projektjavaslat
teljességének és jogosultságának ellenõrzését a 6. §
(3)–(8) bekezdésében meghatározott módon. Kiemelt pro-
jekt, valamint kétfordulós pályázat második fordulója ese-
tében a közremûködõ szervezet a hiánypótlásra 15 napnál
hosszabb határidõt is megállapíthat. Amennyiben a hiány-
pótlásra a határidõ leteltétõl számított 15 napon belül sem
kerül sor, ez a projektjavaslat elutasítását eredményezi.”

17. §

(1) Az együttes rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A közremûködõ szervezet elvégzi a projektjavaslat
tartalmi értékelését a 7. § (1)–(11) bekezdésében meghatá-
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rozott módon. Kiemelt projekt esetén, valamint kétfordu-
lós pályázat második fordulójában – a felhívás eltérõ ren-
delkezése hiányában – a projektjavaslatot nem kell pon-
tozni; az értékelõ javaslatot tehet – a 7. § (8) bekezdés
c) pontjában meghatározottakon túl – a projektjavaslat
meghatározott szempontok szerinti és meghatározott ha-
táridõn belüli átdolgozására is. Amennyiben a projekt-
kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (nor-
matív jellegû támogatás), a projektjavaslatokat nem kell
pontozni, a 7. § (8) bekezdése szerinti értékelõlap csak a
projekt-kiválasztási szempontoknak való megfelelõséget
tartalmazza. Az értékelõ a támogatási keret kimerülésének
az 5. § (8) bekezdése szerint megállapított idõpontját
követõen benyújtott projektjavaslat elutasítására tesz ja-
vaslatot.”

(2) Az együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottak, valamint
a technikai segítségnyújtási projektek kivételével, az NFÜ
bíráló bizottságot állít fel és mûködtet a 8. §-ban meghatá-
rozott módon. Amennyiben az adott ülésen elbírált pro-
jektjavaslatok száma meghaladja az 50-et, a 8. §
(9)–(10) bekezdésében foglalt határidõt az NFÜ 8 nappal
meghosszabbíthatja.

(3) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben az egyes
projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió
forintot – vagy az NFÜ által ennél alacsonyabban megha-
tározott értéket –, és a projekt-kiválasztási szempontok
mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegû támogatás),
az NFÜ egyszerûsített bíráló bizottságot állít fel és mûköd-
tet a 8. § (1) és (3)–(11) bekezdésében meghatározott mó-
don. Az egyszerûsített bíráló bizottság elnökét az
NFÜ – vagy az NFÜ felkérése esetén a közremûködõ szer-
vezet –, titkárát a közremûködõ szervezet jelöli. Az elnök
felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az el-
járási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közremûködõ
szervezet és az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-kor-
mányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvéte-
lét. A tagok száma 3 fõ. Amennyiben a közremûködõ szer-
vezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat nem a mi-
niszter gyakorolja, megfigyelõt jelölhet a miniszter.
Amennyiben az adott ülésen elbírált projektjavaslatok szá-
ma meghaladja az 50-et, a 8. § (9)–(10) bekezdésében fog-
lalt határidõt az NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.”

(3) Az együttes rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a pro-
jekt-kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést
(normatív jellegû támogatás), a közremûködõ szervezet
vezetõje vagy az általa felhatalmazott személy jóváhagyja
az értékelõ javaslatát, vagy részletes, írásban rögzített in-
doklás alapján elrendeli a projektjavaslat soron kívüli új-
bóli értékelését. Az NFÜ dönthet úgy, hogy normatív jelle-
gû támogatás esetén a (3) bekezdés szerinti egyszerûsített
bíráló bizottságot állít fel.”

18. §

(1) Az együttes rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási szerzõdést a közremûködõ szervezet
és a kedvezményezett köti meg. Nagyprojekt és közvetett
támogatás esetén a támogatási szerzõdést az NFÜ ellen-
jegyzi.”

(2) Az együttes rendelet 15. § (2) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[A támogatási szerzõdés megkötésének elõfeltétele,
hogy a kedvezményezett megküldi a közremûködõ szerve-
zetnek]

„e) amennyiben a projektgazda a projektadatlapot a
6. § (2) bekezdésének megfelelõen kizárólag elektroniku-
san, hitelesítés nélkül nyújtotta be, a kedvezményezett ne-
vében aláírásra jogosult aláírásával ellátott projektadat-
lapot.”

(3) Az együttes rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) A közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételét
követõ 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerzõ-
dést a kedvezményezettnek megküldi. Amennyiben a
megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a
közremûködõ szervezet a kézhezvételt követõ 10 napon
belül, az összes hiány, illetve hiba egyidejû megjelölésé-
vel, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet.”

19. §

(1) Az együttes rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett tájékoztatja a közremûködõ
szervezetet, ha a szerzõdés hatályának idõtartama alatt a
szerzõdésben foglalt azonosító adatai, illetõleg a szerzõ-
dés teljesítésével összefüggõ adatai (pl. kapcsolattartó
adatai, bankszámlaszám) megváltoznak, legkésõbb a vál-
tozást követõ 5 napon belül.”

(2) Az együttes rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a kedvezményezett kezdeményezi a
támogatási szerzõdés módosítását, a közremûködõ szerve-
zet – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét – a
módosításra irányuló kérelem benyújtását követõ 30 na-
pon belül megküldi a kedvezményezettnek a módosítás
tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasí-
tást és annak indoklását. A kedvezményezett köteles a kéz-
hezvételtõl számított 15 napon belül a támogatási szerzõ-
dés módosítását cégszerûen aláírva a közremûködõ szer-
vezet részére megküldeni.”
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20. §

Az együttes rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A közremûködõ szervezet támogatási szerzõdéstõl el-
állhat, ha a támogatási szerzõdés aláírását – nagyprojekt
esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyást – követõ
12 hónapon belül a kedvezményezett]

„a) a megvalósítás érdekében harmadik féltõl megvá-
sárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat leg-
alább azok tervezett összértékének 50%-át elérõ mérték-
ben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése
mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerzõ-
dést harmadik féllel nem köti meg; vagy”

21. §

Az együttes rendelet a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Támogatási szerzõdés helyett az NFÜ vagy a

közremûködõ szervezet támogatás odaítélésérõl szóló
döntés (a továbbiakban: támogatás odaítélésérõl szóló
döntés) alapján is nyújthat támogatást a kedvezményezett
részére. Támogatás odaítélésérõl szóló döntés esetén a
15. § (3) bekezdésében a támogatási szerzõdés megköté-
sén a támogatás odaítélésérõl szóló döntés meghozatalát, a
17. § (2) és (3) bekezdésében a támogatási szerzõdés mó-
dosításán a projekt módosítását, a 19. § (1) bekezdésében a
támogatási szerzõdéstõl történõ elálláson a támogatás oda-
ítélésérõl szóló döntés visszavonását, támogatási szerzõ-
dés aláírásán a támogatás odaítélésérõl szóló döntés keltét,
a 23. § (1) bekezdésében a támogatási szerzõdés megköté-
sén a támogatás odaítélésérõl szóló döntés keltét kell érte-
ni. Ahol e rendelet támogatási szerzõdés megkötéséhez
feltételt szab meg, azon a támogatás kifizetéséhez szabott
feltételt kell érteni.”

22. §

Az együttes rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, és az együttes rendelet
20. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása során a hiánypótlás lehetõségét köteles a Kbt. 83. §
(2) bekezdésében, illetve 112. § (2) bekezdésében megha-
tározott körben biztosítani.

(3) A kedvezményezett – az elõrehaladási jelentésben – tá-
jékoztatja a közremûködõ szervezetet a közbeszerzési eljárás
megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak
eredményérõl. A kedvezményezett megküldi a közremûködõ
szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhí-
vást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített írás-
beli összegzést, a nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõdést,
jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló ér-

tesítést és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által elõírt ese-
tekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének
igazolását, amennyiben ezeket az elõrehaladási jelentés meg-
küldését megelõzõen még nem küldte meg. Az ajánlati, rész-
vételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásá-
nak befejezésekor készített írásbeli összegzést elektroniku-
san kell benyújtani.

(4) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az
eljárást nem a közremûködõ szervezet vagy az irányító ha-
tóság kezdeményezte, a kedvezményezett haladéktalanul
megküldi a közremûködõ szervezetnek és az Európai
Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egy-
ségnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról
szóló értesítést. Amennyiben a KDB határozatában jogsér-
tés megtörténtét állapítja meg, a közremûködõ szervezet
szabálytalansági eljárást indít. A KDB határozatának kéz-
hezvételéig, illetve szabálytalansági eljárás esetén a sza-
bálytalansági eljárás lezárásáig a kedvezményezett felfüg-
geszti a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárását, illetve
elhalasztja a szerzõdéskötést.

(5) Az NFÜ a honlapján közzéteheti:
a) az ajánlatok elbírálásakor készített írásbeli összeg-

zést a Kbt. 73. §-ával összhangban;
b) amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban

külön jogszabály szerint lefolytatott szabálytalansági eljá-
rásban a közremûködõ szervezet vagy az NFÜ szabályta-
lanságot állapít meg, a szabálytalanság tényét, elkövetésé-
nek módját és a szabálytalansággal érintett összeget.”

23. §

(1) Az együttes rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1 milliárd forintot nem meghaladó támogatással
megvalósuló projektek közösségi értékhatárokat elérõ
vagy meghaladó értékû közbeszerzései esetében a közbe-
szerzési eljárás megindításának szándékáról a kedvezmé-
nyezett az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás,
valamint a dokumentáció (a továbbiakban: közbeszerzési
dokumentumok) megküldésével az eljárás tervezett meg-
indítása elõtt legalább 15 munkanappal tájékoztatja a köz-
remûködõ szervezetet. Amennyiben a közremûködõ szer-
vezet az eljárás elõkészítésébe vagy az eljárásba a (3) be-
kezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott
módon be kívánja vonni az EKKE-t, a dokumentumok
megküldésével errõl haladéktalanul tájékoztatja.”

(2) Az együttes rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az EKKE – a közremûködõ szervezet
tájékoztatását követõen – az eljárás elõkészítése vagy le-
folytatása során dokumentumokat kér be vagy megfigyelõt
delegál, írásos szakértõi jelentést készít a kedvezménye-
zett és a közremûködõ szervezet részére.”
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24. §

(1) Az együttes rendelet 22. § (2)–(5) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megin-
dítása elõtt legalább 30 munkanappal a beszerzés 12 hó-
napnál nem régebbi költségkalkulációját a közremûködõ
szervezet részére megküldi.

(3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megin-
dítása elõtt legalább 30 munkanappal – amennyiben elõze-
tes összesített tájékoztató közzétételét kérelmezte – az elõ-
zetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési do-
kumentumokat jóváhagyás céljából a közremûködõ szer-
vezet részére megküldi. A közremûködõ szervezet a doku-
mentumokat az EKKE, közösségi értékhatárokat elérõ
vagy meghaladó értékû közbeszerzés esetén az ajánlati,
részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Ver-
senyhivatal részére is haladéktalanul továbbítja.

(4) A közremûködõ szervezet legfeljebb 15 munkana-
pon belül elvégzi a dokumentumok szakmai szempontú
minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést az EKKE
részére megküldi. Az EKKE legkésõbb a közremûködõ
szervezet jelentésének kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül elvégzi a dokumentumok közbeszerzési szem-
pontú minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést a
közremûködõ szervezet részére megküldi. A közremûkö-
dõ szervezet az összesítõ jelentést a kedvezményezett ré-
szére megküldi. Az összesítõ jelentés alapján módosított
közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett a köz-
remûködõ szervezet és az EKKE részére megküldi. A köz-
remûködõ szervezet és az EKKE a további észrevételeirõl
3 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(5) A közbeszerzési bíráló bizottság szavazati joggal
nem rendelkezõ titkárát a közremûködõ szervezet, illetve
amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési
szerv, a kedvezményezett jelöli. Szavazó tagot jelöl a ked-
vezményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ. A
kedvezményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ ál-
tal jelölhetõ szavazó tagok számát az NFÜ vagy a feladat
delegálása esetén a közremûködõ szervezet határozza meg
oly módon, hogy a szavazó tagok száma legfeljebb 7 fõ, és
egyik szervezet sem jelöli a szavazó tagok több mint felét.
Megfigyelõt jelöl az EKKE. Szakértõt jelölhet a kedvez-
ményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ.”

(2) Az együttes rendelet 22. § (8) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(8) A közremûködõ szervezet vezetõje egyetértése ese-
tén a szerzõdést ellenjegyzi. Támogatás csak a közremû-
ködõ szervezet vezetõje által ellenjegyzett szerzõdés alap-
ján felmerülõ költségekre folyósítható.”

25. §

Az együttes rendelet a következõ 22/A. §-sal és
22/B. §-sal egészül ki:

„22/A. § Amennyiben a kedvezményezett a 21–22. §
alapján köteles eljárni,

a) a közbeszerzési eljárás idõbeli ütemezését úgy terve-
zi meg, hogy a 21–22. §-ban meghatározott határidõkkel
összhangban álljon;

b) a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton
is megküldheti;

c) a közbeszerzési dokumentumok megküldésével egy-
idejûleg tájékoztatja a közremûködõ szervezetet a beszer-
zés becsült értékérõl, és feltünteti a projekt számát;

d) a közbeszerzési eljárás során a bontás, a bíráló bi-
zottság ülései, valamint az eredményhirdetés idõpontjáról
legalább két munkanappal elõbb tájékoztatja a közremû-
ködõ szervezetet és – amennyiben az eljárásban részt
vesz – az EKKE-t is;

e) a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjével kö-
tött szerzõdés módosításáról – a módosítás tervezett idõ-
pontja elõtt a 21. § esetében legalább 15 munkanappal, a
22. § esetében legalább 30 munkanappal – tájékoztatja a
közremûködõ szervezetet, és bemutatja a módosítás jog-
szerûségét megalapozó körülményeket.

22/B. § Az akciótervben nevesítés céljából, illetve pá-
lyázatra benyújtott projektjavaslatok esetében a projekt-
gazda köteles a közremûködõ szervezetet a közbeszerzési
eljárások megindításáról a 21–22. §-ban foglalt határidõk
szerint tájékoztatni. Amennyiben a közremûködõ szerve-
zet, illetve az NFÜ a 21–22. §-ban meghatározott módon
kíván eljárni, a tájékoztatás kézhezvételét követõ 10 mun-
kanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.”

26. §

(1) Az együttes rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkö-
tésétõl kezdve hathavonta legalább egy alkalommal elõre-
haladási jelentést nyújt be a közremûködõ szervezethez.
Az elõrehaladási jelentést az NFÜ által meghatározott for-
mátumban, elektronikusan kell benyújtani. A támogatási
szerzõdésben az NFÜ elõírhatja, hogy az elõrehaladási je-
lentést a kedvezményezett papír alapon is köteles benyúj-
tani. A kétféle módon benyújtott elõrehaladási jelentésben
mutatkozó eltérés esetén a papír alapú és aláírt elõrehala-
dási jelentés tekintendõ hitelesnek azzal, hogy a papír ala-
pú és az elektronikus formájú elõrehaladási jelentés egye-
zõségérõl a kedvezményezett köteles gondoskodni.”

(2) Az együttes rendelet 23. § (4) bekezdésében a felve-
zetõ szövegrész helyébe a következõ felvezetõ szöveg lép:

„A jelentéshez az alábbi, az elõrehaladást igazoló doku-
mentumokat kell csatolni:”

(3) Az együttes rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett a beruházás megvalósításának
zárásától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások ese-
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tében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rende-
let 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak.”

27. §

Az együttes rendelet 27. §-t megelõzõ alcíme helyébe az
„A közvetett támogatásra vonatkozó speciális szabályok”
alcím lép, és az együttes rendelet 27. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Közvetett támogatás esetében a címzettek kiválasz-
tása és a támogatás felhasználása során alkalmazandó eljá-
rást, valamint a projektgazda és a címzettek között köten-
dõ szerzõdés fõ pontjait az NFÜ a miniszterrel egyetértés-
ben a felhívásban, vagy ennek hiányában a projektgazda a
projektjavaslatban határozza meg.”

28. §

Az együttes rendelet 28. §-a a következõ (4) bekezdés-
sel egészül ki:

„(4) Ahol e rendelet napot említ, azon naptári napot kell
érteni.”

29. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az együt-
tes rendelet 11. § (1) bekezdésében a „4–10. §” szövegrész
helyébe a „4–10. §, valamint a 3. § (9) bekezdése” szöveg
lép, és az együttes rendelet 21. § (2) bekezdése, 23. §
(4) bekezdés a) pontja, 19. § (2) bekezdésében az „és pénz-
ügyi eszköz” szövegrész, 25. § (4) bekezdésében a „ , költ-
ségvetési, önkormányzati intézmény, valamint” szöveg-
rész, valamint 27. § (2) bekezdésében az „ , illetve hitel,
tõke vagy garancia” szövegrész hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;

b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejleszté-
si Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül he-
lyezésérõl;

c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

d) a Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl;

e) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete az
1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes
szabályairól.

(4) Az 1–28. §, valamint a (2) bekezdés e rendelet ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Veres János s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési pénzügyminiszter

miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
5/2008. (I. 22.) ÖTM

r e n d e l e t e

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
az országos népszavazáson történõ végrehajtásáról*

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Ez a rendelet határozza meg a választási irodáknak
és a közremûködõ közigazgatási szerveknek az országos
népszavazás elõkészítésével és lebonyolításával kapcsola-
tos feladatait.

(2) A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel
kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelezõ.
A felkészítésért a választási iroda vezetõje a felelõs.

(3) A választási irodák
a) ellátják a népszavazás elõkészítésével, lebonyolítá-

sával kapcsolatos szervezési feladatokat,
b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról,

választási információs szolgálatot mûködtetnek,
c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait,

döntésre elõkészítik a választási bizottságok hatáskörébe
tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket
továbbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkezõ
szervekhez,

* A rendelet mellékletei megtalálhatók a Magyar Közlöny 2008/9. szá-
mában.
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d) biztosítják a választási bizottságok mûködésének és
a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

e) gondoskodnak a választási iratok kezelésérõl, biz-
tonságos õrzésérõl, illetõleg megsemmisítésérõl,

f) a népszavazási infrastruktúra mûködésének össze-
hangolása és a népszavazás informatikai lebonyolításában
részt vevõk felkészítése céljából ellátják az igazgatási és
informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

g) az adatvédelem és az informatikai biztonság köve-
telményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva
mûködtetik a népszavazás lebonyolításához szükséges
választási információs rendszereket, és

h) a technikai háttér megteremtésével segítséget nyúj-
tanak a szavazatok összesítéséhez, a népszavazás eredmé-
nyének megállapításához.

(4) A népszavazás informatikai rendszerét (Integrált
Választási Szolgáltató Rendszer, a továbbiakban: informa-
tikai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: KEKKH) a regionális közigazgatási
hivatalok és kirendeltségeik (a továbbiakban: közigazga-
tási hivatalok) közremûködésével mûködteti. Az informa-
tikai rendszer a KEKKH-ban, a területi választási irodák-
ban (a továbbiakban: TVI), a közigazgatási hivatalokban,
valamint az okmányirodákban mûködõ számítógépparkra,
továbbá az okmányirodát nem mûködtetõ településeken az
anyakönyvi feladatokhoz telepített, a KEKKH számító-
központjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógépes
munkaállomásokra épül.

(5) Az informatikai feladatokat a KEKKH informatikai
irányításával kell végrehajtani.

(6) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) veze-
tõje dönt arról, hogy helyben, másik HVI, a közigazgatási
hivatal vagy a KEKKH közremûködésével állítja elõ a
névjegyzéket.

(7) A HVI számítógépet használ
a) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése szerinti szavazó-
kör (a továbbiakban: kijelölt szavazókör) kijelöléséhez,
jelentéséhez,

b) a választójogosultság megállapításához, illetve el-
lenõrzéséhez,

c) az igazolás kiadásához,
d) a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt válasz-

tópolgárok jegyzéke (a továbbiakban: T jegyzék), a név-
jegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok jegy-
zéke (a továbbiakban: F jegyzék) és a külképviseleti név-
jegyzék vezetéséhez,

e) a névjegyzék továbbvezetéséhez szükséges segéd-
lista eléréséhez,

f) a külképviseleti névjegyzék adatainak továbbításához,
g) a szavazóköri azonosítók megismeréséhez,
h) a Zárólap adatainak rögzítéséhez,
i) a rendkívüli események jelentéséhez, a napközbeni

jelentéshez,

j) az adatlapok és a jegyzõkönyvek rögzítéséhez és el-
lenõrzéséhez, valamint

k) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvet-
tek adatainak ellenõrzéséhez.

(8) Az okmányirodával rendelkezõ település HVI-je
a (7) bekezdésben meghatározott adatfeldolgozási felada-
tok mellett a feldolgozási illetékességébe tartozó települé-
sek helyett – a vészhelyzeti mûködésre elõírtak szerint –
adatfeldolgozási feladatokat, továbbá más, a választás szá-
mítógépes rendszerének mûködtetésével kapcsolatos fel-
adatot is ellát.

(9) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban:
KÜVI) számítógépet használ a külképviseleti névjegyzék,
a szavazólap és egyéb iratok elõállításához.

(10) A választási eredmény országosan összesített ada-
tai a következõk:

a) a szavazást megelõzõ nap 16 óráig a névjegyzékbe
felvett választópolgárok száma,

b) a szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján
felvett választópolgárok száma,

c) a választópolgárok száma a névjegyzékben a szava-
zás befejezésekor,

d) a visszautasított polgárok száma,
e) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,
f) az urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévõ

szavazólapok száma,
g) az e) és az f) pont szerinti adatok különbsége,
h) az érvénytelen szavazatok száma,
i) az érvényes szavazatok száma,
j) az érvényes szavazatokból az IGEN szavazatok

száma, és
k) az érvényes szavazatokból a NEM szavazatok száma.

II. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2. §

Minden településen (a fõvárosban minden kerületben)
önálló HVI mûködik. Körjegyzõséghez tartozó települése-
ken a HVI feladatait közös HVI látja el.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

3. §

(1) A HVI
a) helyben szokásos módon, legkésõbb a népszavazás

kitûzését követõ 5. napon közzéteszi, valamint a központi
körzetesítõ rendszerbe rögzíti a kijelölt szavazókör címét,

b) kihirdeti a névjegyzék közszemlére tételének idõ-
pontját, és közszemlére teszi a névjegyzéket,
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c) értesítõ megküldésével tájékoztatja a választópolgá-
rokat a névjegyzékbe való felvételükrõl, valamint a szava-
zás idõpontjáról és helyérõl,

d) közleményt ad ki a szavazás helyérõl és idejérõl,
a szavazás módjáról,

e) tájékoztatja a választópolgárokat a külképviseleti
névjegyzékbe vétellel és a külképviseleti szavazással kap-
csolatos tudnivalókról,

f) ellátja az igazolással kapcsolatos ügyintézést,
g) megszervezi a mozgásukban gátolt választópolgá-

rok mozgóurnás szavazását,
h) gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl

a TVI által megjelölt helyen és idõben, az ezekkel kapcso-
latos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben
készülõ nyomtatványok elõállításáról,

i) fogadja a központilag – szavazókörönként – össze-
állított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenõrzi,
elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és
gondoskodik a szavazás napjáig történõ megõrzésükrõl,

j) felvezeti a jegyzõkönyvekre az informatikai rend-
szerbõl elõállított lista alapján a szavazóköri azonosítót és
a szavazókörök egyéb adatait,

k) a szavazást megelõzõ napon elõkészíti és tételenként
– átvételi elismervénnyel – átadja a szavazatszámláló
bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) elnökei vagy he-
lyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges
nyomtatványokat, iratokat, bélyegzõt és egyéb kellékeket,
valamint

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltéte-
leket, valamint a szavazóhelyiségek felszerelését.

(2) A HVI vezetõje
a) a népszavazás kitûzéséig a szavazóköri beosztást

érintõ változás esetén megfelelõen módosítja a szavazó-
köri beosztást, és gondoskodik a változásoknak a központi
szavazóköri nyilvántartáson történõ átvezetésérõl,

b) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról, folya-
matos vezetésérõl, a névjegyzékbe való felvételrõl szóló
értesítõk elkészítésérõl, valamint a választójoggal nem
rendelkezõ nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék
kezelésérõl,

c) dönt a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
iránti kérelmekrõl, döntésérõl – névjegyzékbe vétel esetén
a külképviseleti szavazás helyérõl és idejérõl szóló tájé-
koztató megküldésével egyidejûleg – értesíti a kérelmezõ-
ket; a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárt
törli a névjegyzékbõl,

d) a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
kérésére a magyarországi szavazást megelõzõ 16. napig
módosítja a külképviseleti szavazás helyét, vagy törli a
választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbõl és vissza-
veszi a lakcíme szerinti névjegyzékre,

e) a külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos
jogorvoslat esetén döntésérõl haladéktalanul értesíti a vá-
lasztópolgárt,

f) fogadja az SZSZB-kbe megbízott tagok bejelentését,
gondoskodik eskütételükrõl, a helyben szokásos módon

közzéteszi az SZSZB-k tagjainak és a HVI vezetõjének
nevét, valamint a HVI hivatali helyiségének címét,

g) biztosítja az SZSZB-k tagjainak szakmai felkészítését,
h) a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgá-

rok adatait haladéktalanul, de legkésõbb a szavazást meg-
elõzõ 8. napig rögzíti az informatikai rendszerben,

i) kiadja az informatikai rendszerbõl elõállított igazo-
lást, törli a névjegyzékbõl az igazolást kérõ választópolgá-
rokat, egyidejûleg felveszi õket a T jegyzékre (abban az
esetben is, ha a névjegyzék továbbvezetéséhez helyi szá-
mítógépes programot használ),

j) azt a választópolgárt, akit a névjegyzékbõl igazolás
kiadása miatt törölt, a választást megelõzõ 3. napig kérel-
mére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékre, felveszi
az F jegyzékre, valamint bevonja a számára korábban
kiadott igazolást,

k) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a köz-
szemlére tett névjegyzék másolatát átadja az arra jogosult
igénylõnek,

l) a telefonos adattovábbításhoz a jegyzõkönyvvezetõk
számára azonosító jelszavakat ad ki,

m) a szavazást megelõzõ nap 16 órakor lezárja a név-
jegyzéket,

n) a szavazást megelõzõ nap 16 órakor lezárja a T és
az F jegyzékeket, valamint

o) a TVI vezetõjének rendelkezésére figyelemmel
megszervezi a T és F jegyzékek, a napközbeni jelentések,
az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozá-
sát és továbbítását.

4. §

Az okmányirodával rendelkezõ település HVI-je a
3. §-ban foglaltakon túl ellátja az adatfeldolgozással kap-
csolatos ellenõrzési és vészhelyzeti mûködési feladatokat,
valamint közremûködik az oktatások szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napján

5. §

(1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ
a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû be-

rendezésében,
b) gondoskodik a visszautasítottak jegyzékének veze-

tésérõl, a névjegyzék, a mozgóurnát kérõk jegyzéke és
– kijelölt szavazókör esetén – az F jegyzék továbbveze-
tésérõl,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor ada-
tot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent
választópolgárok számáról a napközbeni tájékoztató rend-
szerhez,

160 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 2. szám



d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl
kiállított jegyzõkönyv másolatát továbbítja a HVI vezetõ-
jéhez,

e) teljes körûen kitölti és – a HVI vezetõjének utasítása
szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításá-
val – azonnal továbbítja az adatlapot, illetõleg annak adat-
tartalmát a HVI-hez,

f) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv kiállítá-
sában,

g) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv, a szava-
zás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõ-
könyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak az
SZSZB megbízott tagjai részére történõ átadásában,
továbbá

h) közremûködik a szavazóurna, a szavazóköri jegyzõ-
könyv, valamint az egyéb választási iratok HVI székhelyé-
re történõ szállításában.

(2) A HVI
a) biztosítja az SZSZB-k mûködésének és a szavazás

menetének törvényes feltételeit,
b) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai

rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökbõl
érkezett napközbeni adatokat, a szavazás közben történt
rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket,

c) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai
rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat;
amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrög-
zítés során a rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát
jelzett, a HVI vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javí-
tásáról és ezt követõ rögzítésérõl; a javítást a HVI az adat-
lapot kiállító jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi,

d) fogadja a szavazóköri jegyzõkönyveket, azokat jogi
és számszaki szempontból ellenõrzi, és haladéktalanul
elvégzi az adatbeviteli teendõket (számítógépes adatfel-
dolgozásra a jegyzõkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI
a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja
az SZSZB figyelmét, és a jegyzõkönyv javítását követõen
intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli korrekció-
járól is,

e) fogadja a szavazóurnákat és az F jegyzéket, azokat
ellenõrzi, és elvégzi az adatbeviteli teendõket, valamint

f) vezetõi ügyeletet tart az országgyûlési egyéni válasz-
tókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetõ-
jének eltérõ intézkedéséig.

6. §

Az okmányirodával rendelkezõ település HVI-je az
5. §-ban foglaltakon túl, további feladatként gondoskodik
a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek
elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet ese-
tére elõírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekrõl
az intézkedésekrõl tájékoztatja a TVI, valamint az érintett
HVI-k vezetõjét.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napját követõen

7. §

A HVI
a) gondoskodik az SZSZB-ktõl átvett választási iratok

biztonságos tárolásáról,
b) a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI

vezetõje által meghatározott rend szerint, legkésõbb a sza-
vazást követõ nap 14.00 óráig a TVI-hez továbbítja,

c) a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a sza-
vazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának nyilvánosságát,
majd azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot
meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása
után irattározza,

d) az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
vezetõjének a befejezésre vonatkozó utasításáig folyama-
tosan mûködteti a számítógépes rendszert, és elvégzi az
elõírt adatfeldolgozási feladatokat, valamint

e) ellenõrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatla-
nul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti a
TVI-nek; szükség esetén ismételt egyeztetést végez.

8. §

Az okmányirodával rendelkezõ település HVI-je a
7. §-ban foglaltakon túl, további feladatként

a) a TVI vezetõje által meghatározottak szerint átveszi
az illetékességi területén lévõ települések szavazóköri
jegyzõkönyveit, azokat továbbítja a TVI-hez, valamint

b) ellenõrzi a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozá-
sának megtörténtét.

III. KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást megelõzõ idõszakban

9. §

(1) A KÜVI
a) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltéte-

leket, valamint a szavazóhelyiségek felszerelését,
b) a külképviselet épületében ellátja a külképviseleti

szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
c) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegy-

zéket,
d) kinyomtatja a szavazólapokat a külképviseleti név-

jegyzékben szereplõ választópolgárok száma kétszeresé-
nek megfelelõ mennyiségben, és

e) nyilvántartást vezet a kinyomtatott szavazólapokról.

(2) A KÜVI vezetõje gondoskodik a megfelelõ szavazó-
helyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai felté-
telek biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási
iratok biztonságos õrzésérõl.
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A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazás napján

10. §

A KÜVI
a) szabályszerûen berendezi a szavazóhelyiséget,
b) átadja a megfigyelõnek a kitûzõt, valamint tájékoz-

tatja jogairól és kötelezettségeirõl,
c) ellátja a szavazással kapcsolatos feladatokat,
d) gondoskodik a külképviseleti névjegyzék kezelésé-

rõl és a visszautasítottak jegyzéke vezetésérõl,
e) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl

kiállított jegyzõkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége
ellen benyújtott kifogást telefaxon azonnal továbbítja az
OVI-hoz,

f) két példányban kiállítja a szavazás befejezésérõl
szóló jegyzõkönyvet; annak 1. példányát, a külképviseleti
névjegyzéket, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott sza-
vazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, a kinyomtatott
szavazólapokról készített nyilvántartást, a fel nem hasz-
nált szavazólapokat kötegelve, valamint a rendkívüli ese-
ményekrõl kiállított jegyzõkönyveket elhelyezi az urná-
ban, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szava-
zólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, és

g) a szavazás befejezésérõl kiállított jegyzõkönyv
2. példányát telefaxon továbbítja az OVI-hoz.

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást követõen

11. §

A KÜVI gondoskodik a lezárt urna OVI-hoz szállításá-
ról. A szavazást követõ 90. napot követõ munkanapon
megsemmisíti a szavazás befejezésérõl kiállított jegyzõ-
könyv 2. példányát.

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
VÁLASZTÁSI IRODA

12. §

Az OEVI közremûködik az oktatások szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában, továb-
bá vészhelyzet esetén a tartalék megoldások alkalmazásá-
ban, szükség esetén rögzíti az adatokat az informatikai
rendszerben.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda
feladatai a szavazás napján

13. §

Az OEVI a TVI vezetõjének eltérõ intézkedéséig veze-
tõi ügyeletet tart, vészhelyzet esetén közremûködik a tarta-

lék megoldások alkalmazásában, szükség esetén rögzíti az
adatokat az informatikai rendszerben.

V. TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

14. §

(1) A TVI vezetõje az illetékességi területéhez tartozó
HVI-k tevékenységének irányítását, illetõleg feladataik
végrehajtásának ellenõrzését az illetékes OEVI vezetõjé-
nek közremûködésével végzi.

(2) A TVI a népszavazási informatikai feladatokat a
közigazgatási hivatal közremûködésével látja el.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

15. §

(1) A TVI fogadja a területi választási bizottságba
(a továbbiakban: TVB) megbízott tagok bejelentését, gon-
doskodik eskütételükrõl, a fõvárosi, megyei közgyûlés
hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI
vezetõjének nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyi-
ségének címét.

(2) A TVI vezetõje
a) ellenõrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevé-

kenységét, oktatást szervez, az OEVI- és a HVI-vezetõk
részére szakmai utasításokat adhat,

b) a választási logisztikai rendszerre alapozva megha-
tározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi
készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és
átvételének rendjét,

c) felügyeli a Zárólapok feldolgozását, megteszi a
szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó ada-
tok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) elkészíti a vészhelyzetekre irányadó intézkedési tervet,
e) kiadja a T és F jegyzékek, a napközbeni jelentések,

az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozá-
sával és továbbításával kapcsolatos utasítását, és

f) felügyeli a T és F jegyzékek, a napközbeni jelenté-
sek, az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek feldol-
gozásának és továbbításának megszervezését.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napján

16. §

(1) A TVI
a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni jelen-

tésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítõ funkcióinak
használatát,
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b) gondoskodik az adatfeldolgozást akadályozó zava-
rok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség esetén gondos-
kodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és errõl tájé-
koztatja az OVI vezetõjét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségé-
vel tájékoztatja a nyilvánosságot.

(2) A TVI vezetõje az OVI vezetõjének eltérõ intézke-
déséig vezetõi ügyeletet tart.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját követõen

17. §

A TVI ellátja a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példá-
nyainak fogadásával és az OVI-hoz történõ továbbításával
kapcsolatos feladatokat.

VI. ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

18. §

(1) Az OVI a KEKKH közremûködésével
a) elektronikus úton fogadja a kijelölt szavazókörök

adatait, azokat nyilvánosságra hozza,
b) biztosítja a HVI részére a névjegyzékek és az értesí-

tõk elkészítéséhez szükséges adatokat, nyomtatványokat,
c) elektronikus úton fogadja a külképviseleti névjegy-

zék adatait, az azokon szereplõ választópolgárok adatait
külképviseletenkénti csoportosításban feldolgozza,

d) fogadja a külképviseleti megfigyelõ bejelentését,
közremûködik a külképviseleti megfigyelõ választójogá-
nak ellenõrzésében,

e) a külképviseleti névjegyzéket, a szavazólapok képét
és az egyéb választási iratokat, valamint a nyilvántartásba
vett megfigyelõk nevét és személyi azonosítóját megküldi
a KÜVI-nek,

f) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a nép-
szavazás eredményének számítógépes feldolgozásához
szükséges azonosító kódrendszereket,

g) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,
h) gondoskodik a szavazólapok elõállításáról és szállí-

tásáról,
i) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi

nyomtatványok elõállításáról és szállításáról, és
j) gondoskodik az informatikai rendszer, a választási

ügyviteli rendszer, a pénzügyi és logisztikai rendszer mû-
ködtetésérõl.

(2) Az OVI
a) a Duna Palotában (Budapest V. ker., Zrínyi utca 5.)

választási központot mûködtet,
b) fogadja az Országos Választási Bizottságba

(a továbbiakban: OVB) megbízott tag bejelentését, gon-
doskodik eskütételérõl, a Magyar Közlönyben közzéteszi
az OVB tagjainak és az OVI vezetõjének nevét, valamint
az OVB és az OVI hivatali helyiségének címét, és

c) az OVB honlapján közzéteszi a kijelölt szavazó-
körök címét.

(3) Az OVI vezetõje meghatározza az országos igazga-
tási és informatikai próbák idõpontjait, feladatait, részt-
vevõit.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napján

19. §

Az OVI
a) a Duna Palotában választási központot mûködtet,
b) fogadja és összesíti a napközbeni jelentések adatait,

ezeket nyilvánosságra hozza, mûködteti az egyéb informá-
ciós rendszereket,

c) tájékoztatja az OVB-t a napközben történt rend-
kívüli eseményekrõl, és

d) folyamatosan nyilvánosságra hozza a népszavazás
elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját követõen

20. §

(1) Az OVI
a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a népszavazás

elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
b) átveszi a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait,

az OVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi
a szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok
azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz az
OVB-nek,

c) a KÜVI-tõl átvett szavazóurnákat átadja az
OVB-nek, segítséget nyújt a külképviseleti szavazás ered-
ményének megállapításához, és azt rögzíti az informatikai
rendszerben,

d) adatokat szolgáltat az OVB részére a népszavazás
eredményének megállapítása, illetõleg közzététele cél-
jából,

e) gondoskodik a népszavazás eredményének a Magyar
Közlönyben történõ közzétételérõl,

f) a KEKKH útján mûködteti a visszaélések valószínû-
ségét jelzõ rendszert,
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g) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével)
a szavazást követõ 90. nap elteltével megsemmisíti, és

h) a jegyzõkönyvek 1. példányát a szavazást követõ
90. nap elteltével átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(2) Az OVI vezetõje
a) utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésé-

nek, valamint a számítógépes rendszer mûködtetésének
befejezésére, és

b) elrendeli a TVI vezetõi ügyelet befejezését.

VII. MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

21. §

(1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehaj-
tásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet (a továb-
biakban: Rogy.) 3. § (1) bekezdése a következõ új a) pont-
tal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi a)–m) pont megjelö-
lése b)–n) pontra változik:

[A HVI]
„a) a helyben szokásos módon, legkésõbb a választás

kitûzését követõ 5. napon közzéteszi, valamint az OVI ré-
szére megküldi annak a szavazókörnek a címét, ahol az
igazolással rendelkezõk, valamint azok a választópolgá-
rok szavazhatnak, akiknek a lakcíme csak a település meg-
nevezését tartalmazza,”

(2) A Rogy. 3. § (2) bekezdés f) és g) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[A HVI vezetõje]
„f) kiadja az igazolást, törli a névjegyzékbõl az igazolást

kérõ választópolgárokat, egyidejûleg felveszi õket a név-
jegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt választópolgárok
jegyzékére (a továbbiakban: T jegyzék); azt a választópol-
gárt, akit a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt,
kérelmére visszaveszi a névjegyzékre, és felveszi a név-
jegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok jegy-
zékére (a továbbiakban: F jegyzék),

g) felveszi a névjegyzékbe az igazolással szavazni
kívánó választópolgárokat, egyidejûleg felveszi õket az
F jegyzékre,”

22. §

(1) A Rogy. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ]
„b) gondoskodik a visszautasítottak jegyzékének veze-

tésérõl, a névjegyzék, a mozgóurnát kérõk jegyzéke és – az
igazolással szavazásra kijelölt szavazókör esetén – az
F jegyzék továbbvezetésérõl,”

(2) A Rogy. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A HVI vezetõje a póttagok vagy más SZSZB tagjai
közül kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma keve-
sebb, mint öt – az igazolással szavazásra kijelölt szavazó-
kör SZSZB-je esetén hét – fõ.”

23. §

A Rogy. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A HVI vezetõje az arra kijelölt szavazókörben

használt névjegyzék és az F jegyzék adatai alapján meg-
állapítja az igazolással szavazó választópolgárok számát,
azt a szavazást követõ napon a helyben szokásos módon
közzéteszi, valamint továbbítja az OVI részére.”

24. §

A Rogy. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ha az SZSZB tagjainak száma kevesebb, mint öt
– az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör SZSZB-je
esetén hét – fõ, és a 4. § (3) bekezdés szerint az SZSZB
kiegészítésére nincs lehetõség, a TVI vezetõje gondos-
kodik más település SZSZB-jének tagjai, póttagjai megbí-
zásával az SZSZB kiegészítésérõl.”

25. §

(1) A Rogy. 17. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal
egészül ki:

[Az OVI a KEKKH közremûködésével]
„k) a második fordulót megelõzõen a HVI-ken keresztül

tájékoztatja az SZSZB-ket arról, hogy az elsõ forduló mely
választókerületekben volt érvényes és eredményes.”

(2) A Rogy. 17. § (3) bekezdése a következõ új i) és
j) pontokkal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi i) pont
megjelölése k) pontra változik:

[Az OVI]
„i) az OVB honlapján közzéteszi az igazolással, vala-

mint a település szintû lakcímmel rendelkezõ választópol-
gárok szavazására kijelölt szavazókör címét,

j) az elsõ fordulót megelõzõen nyilvánosságra hozza a
T jegyzékek választókerületi és települési bontású statisz-
tikai adatait,”

26. §

A Rogy. 19. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egé-
szül ki:

[Az OVI]
„m) választókerületi bontásban közzéteszi az igazolás-

sal szavazó választópolgárok számát.”
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27. §

A Rogy. 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

[Az idõközi választáson nem kell alkalmazni:]
„a) a 3. § (1) bekezdés i) pontját,
b) a 17. § (2) bekezdés d), f) és h)–k) pontját, a 17. §

(3) bekezdés a), b), g), h) és k) pontját, valamint a 17. §
(4) bekezdés c) pontját,”

28. §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, vala-
mint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán
történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rende-
let (a továbbiakban: Rönk.) 4. § (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[A HVI]
„f) a helyben szokásos módon, legkésõbb a választás

kitûzését követõ 5. napon közzéteszi, valamint az OVI ré-
szére elektronikusan, a központi körzetesítõ rendszerbe
történõ rögzítés útján megküldi annak a szavazókörnek
a címét, ahol az igazolással rendelkezõk, valamint azok
a választópolgárok szavazhatnak, akiknek a lakcíme csak
a település megnevezését tartalmazza.”

29. §

A Rönk. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A HVI vezetõje a póttagok vagy más SZSZB tagjai
közül kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma keve-
sebb, mint öt – a település szintû lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok szavazására kijelölt szavazókör SZSZB-je
esetén hét – fõ.”

30. §

A Rönk. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ha az SZSZB tagjainak száma kevesebb, mint öt
– a település szintû lakcímmel rendelkezõ választópol-
gárok szavazására kijelölt szavazókör SZSZB-je esetén
hét – fõ, és a 4. § (3) bekezdés szerint az SZSZB kiegészí-
tésére nincs lehetõség, a TVI vezetõje gondoskodik más
település SZSZB-jének tagjai, póttagjai megbízásával az
SZSZB kiegészítésérõl.”

31. §

A Rönk. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § Az OVI
a) biztosítja a HVI részére a névjegyzékek elkészítésé-

hez szükséges adatokat, és
b) az OVB honlapján közzéteszi a település szintû lak-

címmel rendelkezõ választópolgárok szavazására kijelölt
szavazóhelyiségek címét.”

32. §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végre-
hajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdemé-
nyezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet (a továb-
biakban: Népsz.r.) 5. § (1) bekezdése a következõ h) pont-
tal egészül ki:

[A HVI]
„h) a helyben szokásos módon, legkésõbb a népszava-

zás kitûzését követõ 5. napon közzéteszi, valamint az OVI
részére megküldi annak a szavazókörnek a címét, ahol
azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek a lakcíme
csak a település megnevezését tartalmazza.”

33. §

A Népsz.r. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A HVI vezetõje a póttagok vagy más SZSZB tagjai
közül kiegészíti az SZSZB-t, ha tagjainak száma keve-
sebb, mint öt – a település szintû lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok szavazására kijelölt szavazókör SZSZB-je
esetén hét – fõ.”

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. §

(1) A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatokat e rendelet 1. melléklete, az országos népszava-
záson használandó nyomtatványokat e rendelet 2. mellék-
lete állapítja meg.

(2) A Rogy. 1. és 7. számú melléklete e rendelet 3. mel-
léklete és annak mintája szerint módosul.

35. §

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

(2) A Rogy. e rendelet 3. melléklet mintájával megálla-
pított 7. számú melléklet 1. számú mintáját csak az e ren-
delet hatálybalépését követõen kitûzött idõközi ország-
gyûlési választásokon kell alkalmazni.

2. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 165



(3) Hatályát veszti
a) a fõvárosi és az országos kisebbségi önkormányza-

tok megválasztásának eljárási rendjérõl szóló 46/1998.
(X. 21.) BM rendelet módosításáról szóló 2/1999. (I. 14.)
BM rendelet,

b) a Népsz.r. 1. melléklet 11. pontját megelõzõ alcíme,
11. és 12. pontja,

c) a fõvárosi és az országos kisebbségi önkormány-
zatok megválasztásának eljárási rendjérõl szóló 46/1998.
(X. 21.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2000.
(XI. 29.) BM rendelet,

d) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
végrehajtásáról az országos népszavazáson és az országos
népi kezdeményezésen címû 34/2002. (XII. 23.) BM ren-
delet,

e) a 2002. évi országgyûlési képviselõi választási költ-
ségek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellen-
õrzési rendjérõl szóló 16/2001. (VIII. 8.) BM rendelet
módosításáról szóló 5/2005. (III. 3.) BM rendelet,

f) a Rogy. 22. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet
28. és 29. pontja, valamint 17. § (3) bekezdés b) pontjában,
18. § a) pontjában és 19. § (1) bekezdés a) pontjában
a „BM” szövegrész,

g) a 2006. április 9. és 23. napjára kitûzött országgyû-
lési képviselõ-választás eljárási határidõinek és határnap-
jainak megállapításáról szóló 3/2006. (I. 19.) BM rendelet,

h) a Rönk. 38. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklet
16. és 17. pontja,

i) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
2006. október 1. napjára kitûzött választása, valamint a te-
lepülési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása
eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról
szóló 3/2006. (VII. 21.) ÖTM rendelet,

j) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk válasz-
tása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és
belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
rendelet 11. § (2) bekezdése,

k) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
végrehajtásáról a helyi népszavazáson és népi kezdemé-
nyezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításá-
ról szóló 10/2006. (XII. 7.) ÖTM rendelet,

l) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk válasz-
tása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és
belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
rendelet módosításáról szóló 14/2006. (XII. 26.) ÖTM ren-
delet,

m) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kez-
deményezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet, vala-
mint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek

a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, vala-
mint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán
történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rende-
let módosításáról szóló 16/2007. (VI. 28.) ÖTM rendelet.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Rogy. 1. § (4) bekezdésében a „BM Központi

Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
(a továbbiakban: BM KH)” szövegrész helyébe a „Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (a továbbiakban: KEKKH)” szöveg, 1. § (4)–(7)
és (9) bekezdésében, 6. § a) pontjában, 16. §-ában, 17. §
(1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés i) pontjában,
20. § (3) bekezdésében, 1. melléklet 2., 7., 14., 22. és
33. pontjában, 1. melléklet 10. mintájában a „BM KH”
szövegrész helyébe a „KEKKH” szöveg, 4. § (2) bekezdés
d) pontjában, 3. melléklet 1.2. pontjában, 4. melléklet 3.2.,
5.1. és 5.2. pontjában a „BM KH-val” szövegrész helyébe
a „KEKKH-val” szöveg, 1. melléklet 6. pont a) alpontjá-
ban a „BM KH-ban” szövegrész helyébe a „KEKKH-ban”
szöveg, 1. melléklet 17. pont a) alpontjában a „BM KH-t”
szövegrész helyébe a „KEKKH-t” szöveg, 1. melléklet
25. pont a) alpontjában a „BM KH-tól” szövegrész helyé-
be a „KEKKH-tól” szöveg,

b) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történõ
végrehajtásáról szóló 25/2006. (V. 5.) BM rendelet Mel-
léklet 1. pontjában a „BM Központi Hivatal (a továbbiak-
ban: BM KH)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: KEKKH)” szöveg, Melléklet 6. és
13. pontjában a „BM KH” szövegrész helyébe a
„KEKKH” szöveg,

c) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármeste-
rek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámo-
lási és belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.)
ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alatt mûködõ Köz-
ponti Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) vezetõjének” szövegrész helyé-
be a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) vezetõjének”
szöveg
lép.

(5) E rendelet 21–33. §-a, 21. §-át megelõzõ címe, 34. §
(2) bekezdése, 3. melléklete és annak mintája, valamint e §
(3) és (4) bekezdése e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés e rendelet hatálybalépé-
sét követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
6/2008. (I. 24.) ÖTM

r e n d e l e t e

a 2008. március 9. napjára kitûzött
országos népszavazás eljárási határidõinek

és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § k) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

A választójogosultság nyilvántartása

1. §

(1) A névjegyzéket 2008. február 20-tól február 27-én
16.00 óráig közszemlére kell tenni [a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. §
(1) bekezdése és 123. §-a].

(2) A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt 2008. február 20-tól
február 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani
[Ve. 20/E. § (1) bekezdés].

(3) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt
2008. február 22-ig kell megküldeni a választópolgárok-
nak [Ve. 123. §].

(4) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján 2008. február 22-én
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy
az 2008. február 22-ig megérkezzen a választási irodához
[Ve. 20/A. § (1) bekezdés].

(5) A helyi választási iroda vezetõje 2008. március
1-jéig küldi meg a külképviseleti névjegyzék adatait az
Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) részére
[Ve. 20/D. § (1) bekezdés].

(6) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen
a választási irodához. Igazolást legkésõbb 2008. már-
cius 7-én 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 89. § (2) bekezdés].

(7) A helyi választási iroda vezetõje 2008. március 6-án
16.00 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg –
kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás
kiadása miatt onnan törölt [Ve. 89. § (6) bekezdés].

(8) A módosított névjegyzék 2008. március 7-én 16.00
óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. §
(3) bekezdés].

A választási szervek létrehozása

2. §

(1) A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait
a népszavazási kezdeményezést benyújtók és a kezdemé-
nyezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési
képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok legkésõbb 2008.
február 29-én 16.00 óráig jelenthetik be a helyi választási
iroda vezetõjénél [Ve. 25. § (2) bekezdés, 125. §].

(2) Az egy szavazókörrel rendelkezõ településeken
a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó helyi válasz-
tási bizottság és a területi választási bizottság megbízott
tagjait a népszavazási kezdeményezést benyújtók és a kez-
deményezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyû-
lési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok legkésõbb
2008. február 29-én 16.00 óráig jelenthetik be a bizottság
elnökénél [Ve. 25. § (2) bekezdés, 125. §].

(3) A külképviseleti megfigyelõt a népszavazási kezde-
ményezést benyújtók és a kezdeményezés benyújtásában
részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõcsoporttal ren-
delkezõ pártok legkésõbb 2008. február 29-én 16.00 óráig
jelenthetik be az Országos Választási Bizottságnál
[Ve. 7/A. § (3) bekezdés, 125. §].

A választási kampány

3. §

(1) A választási kampány 2008. március 7-én 24.00
óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].

(2) Választási kampányt folytatni 2008. március 8-án
0.00 órától március 9-én 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) be-
kezdés].

(3) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2008. április 8-ig köteles eltávolítani
[Ve. 42. § (6) bekezdés].

Szavazás

4. §

(1) A külképviseleteken 2008. március 9-én, helyi idõ
szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon
a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai
idõhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idõ szerinti 6.00 óra
és a közép-európai idõ szerinti 19.00 óra között lehet sza-
vazni [Ve. 71/A. § (5) bekezdés].

(2) Az amerikai kontinensen létesített külképviselete-
ken március 8-án, helyi idõ szerint 6.00 és 19.00 óra között
lehet szavazni [Ve. 71/A. § (5) bekezdés].
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A szavazatok összesítése

5. §

(1) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a helyi
választási irodában 2008. március 12-én 16.00 óráig meg-
tekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].

(2) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának 2008. március 13-án 24.00 óráig kell beérkeznie
az OVI-hoz [Ve. 71/C. § (2) bekezdés].

(3) Az Országos Választási Bizottság a szavazatszám-
láló bizottságok által kiállított jegyzõkönyvek és a külkép-
viseleti szavazás eredményérõl kiállított jegyzõkönyv
alapján legkésõbb 2008. március 14-én megállapítja a nép-
szavazás eredményét [Ve. 99/O. § (2) bekezdés].

(4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2008.
június 7-ig kell megõrizni. 2008. június 7. után a választási
iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell semmi-
síteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].

(5) A jegyzõkönyvek elsõ példányát 2008. június 7.
után kell átadni a Magyar Országos Levéltárnak [Ve. 75. §
(4) bekezdés].

(6) Ha az urna nem a (2) bekezdés szerinti határidõben,
vagy nem a Ve. 71/C. § (1) bekezdésében meghatározott
módon érkezik meg az OVI-hoz, akkor azt 2008. június 7.
után felbontatlanul meg kell semmisíteni [Ve. 71/C. §
(3) bekezdés].

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2008. december 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
7/2008. (I. 24.) ÖTM

r e n d e l e t e
a 2008. évi országos népszavazások költségeinek

normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ
ellenõrzési rendjérõl*

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
153. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § k) pontjában megállapított feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

* A rendelet mellékletei megtalálhatók a Magyar Közlöny 2008/11. szá-
mában

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
vezetõje felelõs a népszavazások elõkészítésével, szerve-
zésével, lebonyolításával, a választópolgárok tájékoztatá-
sával, a népszavazási adatkezeléssel, a technikai feltételek
megteremtésével kapcsolatos, célhoz kötött pénzügyi fel-
adat- és költségterv elkészítéséért a Miniszterelnöki Hiva-
talt vezetõ miniszter irányítása alatt mûködõ Közigazga-
tási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal) elnökének egyetértésével, mely-
nek jóváhagyásáról az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

(2) A területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) és a
helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetõje ille-
tékességi területén belül

a) felelõs a népszavazás elõkészítése, szervezése és le-
bonyolítása pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött
meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasz-
nálásáért és ellenõrzéséért,

b) gyakorolja a népszavazás pénzeszközei feletti köte-
lezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felha-
talmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

c) felelõs a népszavazás pénzügyi tervezéséért, lebo-
nyolításáért, elszámolásáért,

d) gondoskodik a népszavazás céljára szolgáló pénz-
eszközöknek a számviteli nyilvántartáson belüli elkülöní-
tett kezelésérõl.

(3) A HVI-k vezetõinek, valamint a többletfeladatok
kapcsán az országgyûlési egyéni választókerületi választá-
si irodák (a továbbiakban: OEVI) vezetõinek járó személyi
juttatások kifizetésével összefüggésben felmerülõ felada-
tokat a TVI vezetõje látja el.

(4) A közigazgatási hivatalok és a Duna Palota Kulturá-
lis Közhasznú Társaság, mint az Országos Választási Köz-
pont feladatai ellátásában közremûködõ szerv (a továb-
biakban: Duna Palota) vezetõje a hatáskörébe tartozó
ügyekben, illetékességi területén

a) felelõs a feladatai pénzügyi tervezéséért, lebonyolí-
tásáért, elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött fel-
használásáért és ellenõrzéséért,

b) gyakorolja a népszavazás pénzeszközei feletti köte-
lezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felha-
talmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

c) gondoskodik a népszavazás céljára szolgáló pénz-
eszközöknek a számviteli nyilvántartásán belüli elkülöní-
tett kezelésérõl.

(5) A Hivatal elnöke a hatáskörébe tartozó ügyekben,
illetékességi területén

a) felelõs a népszavazás pénzügyi tervezéséért, lebo-
nyolításáért, elszámolásáért, a beszámoló elkészítéséért,
ellenõrzéséért,

b) gondoskodik a népszavazás céljára szolgáló pénz-
eszközöknek a Hivatal számviteli nyilvántartásán belüli
elkülönített kezelésérõl,
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c) gyakorolja a népszavazás pénzeszközei feletti, a ha-
táskörébe tartozó kötelezettségvállalási és utalványozási
jogot, valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gya-
korlására,

d) megállapodást köt a Duna Palota vezetõjével a Duna
Palota népszavazási feladatairól, a népszavazás pénzügyi
lebonyolításának, elszámolásának és ellenõrzésének rend-
jérõl,

e) megállapodást köt a külképviseleti szavazás felada-
tai tekintetében a külügyminiszter által kijelölt szerv veze-
tõjével a népszavazás pénzügyi lebonyolításának, elszá-
molásának és ellenõrzésének rendjérõl,

f) biztosítja a központi nyomtatványok, választástech-
nikai szakanyagok elõállítását, a kapcsolódó logisztikai
szolgáltatásokat,

g) mûködteti a népszavazás jelen rendelet végrehajtá-
sához kapcsolódó számítógépes informatikai rendszereit.

(6) A külképviseleti szavazás tekintetében a külügymi-
niszter által kijelölt szerv vezetõje a hatáskörébe tartozó
ügyekben, illetékességi területén, a Hivatallal kötött meg-
állapodásban rögzítettek figyelembevételével

a) felelõs a népszavazás pénzügyi tervezéséért – e ren-
delet 2. mellékletében szereplõ normatívák, valamint a
nem normatív kiadások tekintetében –, lebonyolításáért,
elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználá-
sáért, valamint belsõ ellenõrzéséért,

b) gondoskodik a Hivatal részérõl meghatározott esz-
közök, választásszakmai anyagok külképviseletek által
történõ beszerzésérõl.

2. §

(1) A népszavazások helyi és területi feladatai elõkészí-
tésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül e rende-
let 1. mellékletében, a külképviseleti szavazás tekinteté-
ben a 2. mellékletében felsorolt tételek, normatívák, vala-
mint a nem normatív kiadások tekintetében a vonatkozó
megállapodás alapján megállapított költségvetési fedezet
szolgál.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a vá-
lasztópolgárok számára vonatkozó adatokat a Hivatal által
megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilván-
tartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint
a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell
figyelembe venni. Az egyéb adatokat a Hivatalnak a nép-
szavazások pénzügyi tervezésére vonatkozó belsõ sza-
bályzata alapján kell figyelembe venni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3. §

(1) A Hivatal elnöke az e rendelet 1–2. mellékletében
meghatározott normatívák, valamint elõzetes számítások,
megállapodások alapján a népszavazásokhoz elõleget fo-

lyósít, illetve elõirányzatot ad át a népszavazások lebonyo-
lítására biztosított elõirányzatból

a) a TVI vezetõje részére a területi választási bizottság
(a továbbiakban: TVB) és a TVI mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a TVI-k vezetõinek díjazását,

b) a TVI-k vezetõin keresztül a HVI-k részére a telepü-
lést megilletõ normatív összegek erejéig, továbbá az
OEVI-k költségeinek fedezetére,

c) a miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási hiva-
talok részére a költségvetési szerv mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a szerv vezetõjének díjazását,

d) a külügyminiszter által kijelölt szerv népszavazási
feladataival összefüggõ kiadásaira,

e) a Duna Palota népszavazási feladataival összefüggõ
kiadásaira.

(2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése hatálya alá tartozó válasz-
tási és egyéb szervek támogatását az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) alapján támogatásértékû mûködési
bevételként, illetve kiadásként, vagy továbbadási (lebo-
nyolítási) célú mûködési bevételként, illetve kiadásként,
illetve államháztartási körön kívüli átadás esetén mûködé-
si célú pénzeszköz átadásként kell elszámolni e rendelet
9. melléklete szerint. Az 1. § (6) bekezdésének hatálya alá
tartozó külügyminiszter által kijelölt szerv támogatását fe-
jezetek közötti költségvetési elõirányzat-átcsoportosítás-
ként szükséges biztosítani.

(3) A Hivatal elnöke a szavazás napját megelõzõ
20. munkanapig, illetve az 1. § (5) bekezdés d), e) pontja
alapján kötött megállapodások szerint átutalja, illetve át-
adja

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tá-
mogatást a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának bank-
számlájára,

b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támoga-
tást a költségvetési szervek Magyar Államkincstárnál ve-
zetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára, az (1) be-
kezdés d) pontjában meghatározott támogatást a megálla-
podásban foglalt kiemelt elõirányzatra,

c) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támo-
gatást a szervnek a megállapodásban rögzített bankszám-
lájára.

4. §

A TVI vezetõje a szavazás napját megelõzõ 15. munka-
napig átutalja a 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
megállapított támogatást az illetékes települési önkor-
mányzatok polgármesteri hivatalai, valamint körjegyzõ-
ség esetén a körjegyzõség bankszámlájára.

A pénzeszközök felhasználási módja

5. §

(1) A Hivatal elnöke gondoskodik a népszavazási fel-
adatok végrehajtására biztosított források felhasználásáról

2. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 169



a jóváhagyott pénzügyi feladat- és költségterv szerint. A
jóváhagyott feladat- és költségterv forrásainak feladatok
közti átcsoportosítása a miniszter jóváhagyásával történ-
het.

(2) Az e rendelet 1–2. mellékletében meghatározott nor-
matív pénzeszközök felhasználása a (3)–(7) bekezdések
szerint történik.

(3) A feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközö-
ket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok
és a dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az
Ámr.-ben meghatározottak figyelembevételével kell fel-
használni, azonban személyi kiadásra az e rendelet
1–2. melléklet szerinti feladatok tekintetében legalább az
ott megállapított normatívákat kell biztosítani. A dologi
kiadásokra biztosított pénzeszközöket személyi kiadások-
ra az Áht. és az Ámr. általános rendelkezései szerint – kü-
lönös tekintettel az Ámr. 57. § (13) bekezdésében foglal-
takra – a feladatellátással összefüggésben lehet átcsopor-
tosítani, az átcsoportosításnál figyelemmel kell lenni arra,
hogy a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközök a fel-
merült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtsanak az
intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos ré-
szére is.

(4) Többlettámogatást a szavazókörök számának vagy a
szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának
növekedése, a szervek számára a Hivatal elnöke által el-
rendelt többletfeladatok, elismert rendkívüli többletkiadá-
sok, külképviseleten szavazók értesítésének tényleges
postai kiadása, valamint a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 21. §-ának (4) bekez-
dése szerinti kiadások mértékéig lehet igényelni.

(5) Feladatelmaradás (különösen a szavazókörök szá-
mának csökkenése) esetén az erre a feladatra biztosított, a
normatívák szerint számolt támogatást, illetve annak ma-
radványát vissza kell utalni.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti elmaradt fel-
adattal összefüggésben, annak ismertté válása elõtt indo-
kolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak az
elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetõje a Hiva-
tal elnökének egyetértése mellett engedélyezheti. A TVI
vezetõje kérelmét az OVI vezetõjéhez nyújtja be, aki an-
nak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és a kérel-
met javaslatával együtt 3 munkanapon belül megküldi a
Hivatal elnökének. A Hivatal elnöke dönt a kérelem elfo-
gadásáról. Amennyiben a kérelmet nem fogadja el, dönté-
sérõl 3 munkanapon belül értesíti a TVI vezetõjét, és arról
egyúttal tájékoztatja az OVI vezetõjét is. Ha a kérelem el-
bírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határidõ
leteltét követõ napon az egyetértést megadottnak kell
tekinteni. Ezt az eljárásrendet kell alkalmazni a (4) be-
kezdésben szereplõ rendkívüli többletkiadások tekinteté-
ben is.

(7) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként
kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó tá-
mogatási különbözeteket.

(8) A külügyminiszter által kijelölt szervnek, valamint a
Duna Palotának a részükre meghatározott pénzeszközö-
kön felül vagy külön – az átalány összegben nem meghatá-
rozható – feladatokra biztosított támogatás felhasználása,
a megállapodásban rögzítettek szerint történik.

(9) A TVI vezetõje a feladattípusú elszámolás elfogadá-
sával egy idõben dönt és intézkedik a HVI-k vezetõi részé-
re a díjazások kifizetésérõl. Nem fizethetõ ki díjazás, ha a
HVI vezetõje az e rendeletben elõírt elszámolási és ellen-
õrzési kötelezettségének nem tett eleget.

(10) A miniszter dönt az OVI vezetõ javaslatára a TVI
vezetõk és a közigazgatási hivatalok vezetõi díjának kifi-
zetésérõl. A kifizetésrõl a Hivatal elnöke 8 munkanapon
belül intézkedik. Nem fizethetõ ki díjazás a szerv vezetõje
részére, ha az e rendeletben elõírt elszámolási és ellenõrzé-
si kötelezettségének nem tett eleget.

(11) A miniszter dönt az OVI vezetõ javaslatára az OVI
tagjai részére a népszavazáshoz kapcsolódóan a célfel-
adatként meghatározott többletfeladat elvégzéséért járó
céljuttatásról és intézkedik annak kifizetésérõl.

(12) A miniszter dönt az OVI vezetõje, valamint a Hiva-
tal elnöke részére a népszavazáshoz kapcsolódóan a célfel-
adatként meghatározott többletfeladat elvégzéséért járó
céljuttatásról és intézkedik annak kifizetésérõl.

Az elszámolás módja

6. §

(1) A népszavazás céljára biztosított pénzeszközöket a
rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknek számvitelileg
elkülönítetten kell kezelniük. A költségvetési szerv a
számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen be-
lül a többletköltségekrõl és a feladatelmaradásról – felada-
tonként (az egy napon tartott népszavazásokról együtt)
számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, ki-
adás) fõkönyvében a népszavazási feladatokkal kapcsola-
tos szakfeladaton nyilvántartást vezet.

(2) A feladattípusú elszámolást e rendelet 1–2. mellék-
letében feltüntetett normatívák tekintetében a 3–8. mellék-
let szerint kell elkészíteni. A költségvetési szervet megille-
tõ pénzügyi fedezet összegét a népszavazás tényadatai
alapján, az 5. § (3)–(7) bekezdéseinek figyelembevéte-
lével kell megállapítani.

(3) A külügyminiszter által kijelölt szerv, valamint a
Duna Palota az 5. § (8) bekezdése szerint számukra bizto-
sított forrás felhasználásáról, a megkötött megállapodá-
sokkal összhangban tételes elszámolást készítenek. Az
elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátá-
masztani. A külképviseleti szavazással kapcsolatos elszá-
molást a külügyminiszter által kijelölt szervre és vala-
mennyi külképviseleti választási irodára (a továbbiakban:
KüVI) el kell készíteni.
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(4) A Hivatal az éves költségvetésében biztosított elõ-
irányzatról az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben
és módon számol el a népszavazásokkal kapcsolatos szak-
feladaton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7. §

(1) A HVI vezetõje feladattípusú elszámolást készít. A
feladattípusú elszámolást, a pénzügyi elszámolást segítõ
program által elõállított és a 3. melléklet szerinti adattar-
talmú munkalapon teljesíti a TVI vezetõje részére. Az ok-
mányiroda székhely HVI vezetõje az elszámolási kötele-
zettségét a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybe-
vételével teljesíti a TVI vezetõje részére.

(2) A közigazgatási hivatal és a kirendeltség vezetõje a
pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével el-
számolást készít – a 4. melléklet szerinti adattartalom-
mal –, valamint a közigazgatási hivatal vezetõje összesítõ
elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti adattartalom-
mal – a rendelkezésre bocsátott támogatásról a Hivatal
elnökének.

(3) A TVI vezetõje
a) elszámolást készít – a 4. melléklet szerinti adattarta-

lommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,
b) összesítõ elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti

adattartalommal – a 3. § szerint biztosított pénzeszközökrõl,
c) dönt az 5. § (4)–(5), valamint (7) bekezdéseiben biz-

tosított többletköltség, illetve visszatérítés elfogadása kér-
désében és összegében.

(4) A TVI vezetõje a (3) bekezdés szerinti elszámolási
kötelezettségét a pénzügyi elszámolást segítõ program
igénybevételével teljesíti a Hivatal elnöke részére.

(5) A Duna Palota vezetõje elszámolást készít a Hivatal
elnöke részére a 6. melléklet szerinti adattartalommal.
A külügyminiszter által kijelölt szerv vezetõje az e rende-
let 6. melléklete szerinti adattartalommal KüVI-kénti,
illetve az e rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal
összesítõ elszámolást készít a Hivatal elnöke részére a ren-
delkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról.

(6) A Hivatal elnöke az (1)–(5) bekezdésben foglalt el-
számolások alapján az e rendelet 8. melléklete szerinti
adattartalommal teljesíti elszámolási kötelezettségét a mi-
niszter felé. A Hivatal elnöke az elszámolást tájékoztatásul
megküldi az OVI vezetõjének is.

A feladattípusú elszámolás határideje
és a pénzügyi ellenõrzés rendje

8. §

(1) A HVI vezetõje a 7. § (1) bekezdése szerinti elszá-
molást a népszavazás napját követõ 10 naptári napon be-

lül, a közigazgatási hivatal vezetõje a 7. § (2) bekezdése
szerinti, a TVI vezetõje a 7. § (3) bekezdése szerinti elszá-
molást, a Duna Palota és a külügyminiszter által kijelölt
szerv vezetõje a 7. § (5) bekezdése szerinti elszámolást, a
népszavazás napját követõ 45 naptári napon belül köteles
teljesíteni. A Hivatal elnöke dönt az elszámolások elfoga-
dásáról, valamint elszámol a pénzügyi feladat- és költség-
terv végrehajtásáról a népszavazás napját követõ 70 naptá-
ri napon belül.

(2) Az (1) bekezdésben említett, elszámolást készítõ
szerv vezetõje az elszámolása elfogadását követõ 8 banki
napon belül eleget tesz visszafizetési, illetve elõirányzat-
átadási kötelezettségének.

(3) A Hivatal elnöke az elszámolások elfogadását köve-
tõ 8 banki napon belül a többletköltségek fedezetét átutal-
ja, illetve átadja a szervek részére a 3. § (3) bekezdésében
leírtak szerint. A TVI vezetõje továbbutalási kötelezett-
ségét 8 banki napon belül teljesíti.

9. §

(1) A miniszter a közigazgatási hivatal, a külügyminisz-
ter által kijelölt szerv, a Duna Palota, valamint a TVI pénz-
ügyi ellenõrzését az ellenõrzési programban meghatáro-
zottak szerint látja el. A TVI vezetõje a HVI pénzügyi el-
lenõrzését a 8. §-ban számára meghatározott elszámolási
határidõig köteles elvégezni.

(2) A Hivatal a gazdálkodási szabályzatában foglaltak
szerint hajtja végre az e rendelet 1–2. mellékletében nem
szereplõ központi feladatokhoz kapcsolódó megrendelé-
seket és pénzügyi elszámolásokat.

(3) A HVI és a TVI vezetõje a népszavazások pénzügyi
kiadásainak elszámolására és utóellenõrzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.

(4) A Hivatal a népszavazás kiadásainak elszámolásá-
hoz, illetõleg a miniszter az ellenõrzési feladatok végre-
hajtásához segítséget nyújt.

(5) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõ-
írásait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba
és 2009. március 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

2. szám ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 171



A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM

e g y ü t t e s r e n d e l e t e

a helyi önkormányzatokat és a többcélú
kistérségi társulásokat 2008. évben

egyes központi költségvetési kapcsolatokból
megilletõ forrásokról*

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §
(3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében és
64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – fi-
gyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a
következõket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok
(a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT
3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzá-
járulásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként
részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete
alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként rész-
letezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2008. évi
14. számának II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (helyi
önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, más elõfize-
tõknek – kérés esetén – megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék;
fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulá-

sok együttes összegét,
b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasz-

nálású támogatások együttes összegét,
c) a KT 19. § (2) bekezdésében foglalt, a települési ön-

kormányzatok közigazgatási területére kimutatott szemé-
lyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének
B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi
jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a
települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását
mérséklõ kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt források együt-
tes összegét
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban:
társulások) számára a KT 3. számú melléklete alapján
megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társu-
lásokat a KT 8. számú melléklete alapján megilletõ norma-
tív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként
részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének
IV. pontja alapján megilletõ normatív, kötött felhasználá-
sú támogatásokat társulásonként és jogcímenként részle-
tezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Veres János s. k., Bajnai Gordon s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
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IV. rész
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VAKÁCIÓS PROGRAM
PÁLYÁZAT SZAKISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE

Pályázók köre: 

Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet.

Kedvezményezettek köre:

Szakiskola nappali tagozatos tanulói. 

Rendelkezésre álló támogatási keret:

50 millió Ft

A pályázat benyújtásának módja, helye: 

A pályázat kizárólag az előírt „VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2008” formanyomtatványon nyújtható be. 
A pályázat szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu weboldalról letölthető, 
amelyet postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni. 
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázattal elnyerhető tanulónkénti támogatás formája és mértéke: 

az MNÜA a támogatást névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja. Az MNÜA 25 000 Ft értékű névre szóló Üdülési 
Csekket biztosít 5 000 Ft önrész megfizetése esetén. 
A pályázaton nyertes intézménynek/civil szervezetnek gondoskodnia kell az előírt önrész (saját hozzájárulás) beszedéséről 
és annak befizetéséről az MNÜA bankszámlájára a megjelölt határidőig.

A pályázat benyújtási határideje: 

2008. február 1 – április 15.

Az elbírálás határideje: 

az MNÜA a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el. 

Egyéb feltételek és rendelkezések:

20 fő tanuló szerepel. 

Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.

fizetheti meg.
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VAKÁCIÓS PROGRAM 
PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

Név

Cím Ir. sz.: Település

Adószám                     

Vezető neve

Ügyintéző neve

Ügyintéző telefonszáma 0 6

Üdülési Csekk támogatásban részesítendő szakmunkástanulók száma:  fő
A támogatottak üdülési csekk önrészét alapítványi támogatásként közcélú 
adomány formájában kívánjuk kiegyenlíteni.  igen       nem
A támogatottak üdülési csekk önrészét (saját hozzájárulás) a beszedést 
követően átutalással kívánjuk kiegyenlíteni  igen       nem

A PÁLYÁZÓ SZAKISKOLA/CIVIL SZERVEZET ADATAI

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázó intézmény/szervezet cégjegyzésére jogosult vagyok, a pályázatban felsorolt támogatandó 
személyek szakiskolai képzésben részt vesznek, továbbá a pályázat és minden mellékletében közölt adat a valóságnak megfelel, azért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírás, cégbélyegző
Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . , 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A pályázati adatlapot postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15. 

SZAKISKOLAI TANULÓK NYILATKOZATAI
A SZJA.tv. 1.sz. melléklete 9.1.2. pontjában meghatározottak szerint
Alulírott, szakképzésben résztvevő  tanuló nyilatkozom, hogy 2008. évben Üdülési Csekk támogatásban nem részesültem. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány valamint az Üdülési Csekk forgalmazása kapcsán vele jogviszonyban álló társaságok személyes adataimat kezeljék,

Sorszám
Támogatásban részesülő szakiskolai tanuló

Neve Lakcíme Adóazonosító jele Saját vagy törvényes képviselőjének aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Szükség szerint a nyilatkozat külön lapon folytatható.
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ESÉLY A PIHENÉSRE
PÁLYÁZAT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Pályázók köre:
azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött személy, aki:
– mozgásszervi, látási, hallási, értelmi és/vagy halmozott fogyatékossággal él, és
– havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot. 

A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből 
származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi 
keresete nem kizáró ok, amennyiben a járadék/támogatás/nyugdíj és a jövedelmek 
együttes összege sem haladja meg a nettó 75000 Ft összegű értékhatárt. 

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:
250 millió Ft. 
A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött 
személy) együttesen pályázhat.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
1. a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának 

átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat 
másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása 
a havi nettó jövedelemről, továbbá

2. az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított 
határozat, amely a fogyatékosságot igazolja.

A pályázattal elnyerhető támogatás
formája és mértéke: 
A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összegű 
Üdülési Csekket biztosít, a pályázó megállapított havi teljes jövedelme alapján 
differenciált önrész megfizetése mellett. 
A kísérő személy részére 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosítunk 10 000 Ft 
önrész megfizetése esetén. 
A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat:

Pályázó személy
havi teljes ellátásának

összege

Üdülési Csekk értéke 
egy fő részére (Ft)

Önrész
(Ft)

60000 Ft-ig 40000 Ft 15000 Ft

60001–75000 Ft-ig 40000 Ft 20000 Ft

Kísérő személy részére: 20000 Ft 10000 Ft

ÁLTALÁNOS
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.



176 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 2. szám

Pályázat megnevezése Ezüst nyár Esély a pihenésre Szolidaritás

Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
 pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
 pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 

sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 
a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).

2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 
kell csatolni.

 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).
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EZÜST NYÁR
PÁLYÁZAT NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű öregségi nyugellátásban részesülő, 62. életévét 

betöltött személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg 

a 75 000 Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó 

jövedelme nincs.

Rendelkezésre álló támogatási keret:

700 millió Ft. 

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2008. évi havi nyugellátás 

megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem a 

havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

A pályázattal elnyerhető támogatás 
formája és mértéke: 

Az Alapítvány által kibocsátott 40 000 Ft értékű, névre szóló Üdülési 

Csekk, amelyből

Havi teljes ellátás összege
Üdülési Csekk értéke 

egy fő részére (Ft)
Önrész

(Ft)

60000 Ft összegig 40000 Ft 15000 Ft

60001–75000 Ft-ig 40000 Ft 20000 Ft

ÁLTALÁNOS 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.
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Pályázat megnevezése Ezüst nyár Esély a pihenésre Szolidaritás

Név

Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Utca, házszám

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
ESÉLY A PIHENÉSRE pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
SZOLIDARITÁS pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 
EZÜST NYÁR PÁLYÁZATNÁL: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2008. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő 
sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

ESÉLY A PIHENÉSHEZ PÁLYÁZATNÁL:
1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 

a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).
2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 

kell csatolni.

SZOLIDARITÁS PÁLYÁZATNÁL: A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).
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SZOLIDARITÁS
PÁLYÁZAT TÖBB GYERMEKET NEVELŐ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű munkavállaló:

– aki 2008-ban, a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős 

munkaviszonnyal rendelkezett és

– akinek a pályázat beadását megelőző havi bruttó keresete nem haladja 

meg a 100 000 Ft összeget, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból 

származó jövedelme nem volt, továbbá

– aki kettő vagy több tizennyolc év alatti gyermeket nevel saját 

háztartásban.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:

500 millió Ft. 

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi bruttó 

keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy 

jövedelemigazolás).

A pályázattal elnyerhető támogatás 
formája és mértéke: 

A kérelmező felnőtt részére az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési 

Csekket biztosít 20 000 Ft önrész megfizetése mellett.

A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermek részére az Alapítvány 

személyenként 25 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 5000 Ft önrész 

megfizetése mellett.

ÁLTALÁNOS
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.
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Pályázat megnevezése Ezüst nyár Esély a pihenésre Szolidaritás

Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
 pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
 pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 

sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 
a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).

2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 
kell csatolni.

 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).



Az Országos Fõépítészi Kollégium
6/2007. számú állásfoglalása az önkormányzati

fõépítész szakmérnöki képzésrõl

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az önkormány-
zati fõépítész szakirányú továbbképzés idõtartamát négy
félévben maximalizálta, így az eredetileg elképzelt egy
hónapos kihelyezett gyakorlatot törölni kell a tantervbõl.

A képzést követõen minden hallgatónak szakdolgozatot
kell készíteni, amelynek témája a közösen kiválasztott ön-
kormányzat fõépítészi iroda gyakorlatához illesztendõ kell
legyen. A kidolgozandó témát a hallgatónak az adott
fõépítészi irodától kell beszereznie, megkapnia és azt a
tanszékkel jóváhagyatni.

A munka során a hallgatóknak folyamatosan konzultál-
niuk kell az önkormányzatokkal (ha nincs fõépítész, a pol-
gármesterrel/alpolgármesterrel) is az egyes munkafázisok
részeként, és errõl igazolást kell kérniük. Ezzel a megol-
dással pótolni lehet az eredetileg tervezett, kihelyezett
gyakorlatot, és a négy félévbe is belefér az oktatás.

A szakdolgozatot legkorábban a képzést követõ félév
elteltével lehet védésre benyújtani, és a záróvizsgát a kép-
zés befejezését követõ három éven belül lehet letenni.

Javaslatok a konzulens fõépítész kiválasztásához:
– gyakorló fõépítész saját „hazájával” kapcsolatban

készítendõ szakdolgozata esetén a magasabb „szintû” fõ-
építész legyen a konzulens fõépítész;

– fõépítészt nem alkalmazó önkormányzat esetén a ma-
gasabb „szintû” fõépítész legyen a konzulens fõépítész;

– fõépítészi irodán dolgozó személy esetén az elsõ be-
kezdés szerint azzal, hogy a konzulens fõépítésznek az
érintett „hazai” fõépítész véleményét ki kell kérnie;

– (még) nem fõépítészként készítendõ szakdolgozat
esetén a „hazai” fõépítész legyen a konzulens fõépítész,
ennek hiányában az elsõ két bekezdésben foglaltak szerin-
ti fõépítész legyen a konzulens fõépítész;

– gyakorló fõépítész, valamint a fõépítészi irodán dol-
gozó személy nem saját „hazájával” kapcsolatban készí-
tendõ szakdolgozata esetén a magasabb „szintû” fõépítész
legyen a konzulens fõépítész a „hazai” fõépítész vélemé-
nyének kikérésével;

– a fõváros vonatkozásában készítendõ szakdolgozat
esetén az érintett kerületi fõépítész(ek) legyen(ek) a kon-
zulens fõépítész(ek) a fõvárosi fõépítész bevonásával;

– térségi feladatválasztás esetén a megyei fõépítész,
illetve ha nincs megyei fõépítész, akkor az állami fõépítész
legyen a konzulens fõépítész;

– nagyobb térségi feladat, illetõleg megyehatáron
átnyúló feladat esetén az illetékes állami fõépítész legyen
a konzulens fõépítész.

Egyéb javaslatok:
– javasolt a konzulens fõépítész aktív bevonása a mun-

kába (mentor) javadalmazással;
– minden esetben a konzulens fõépítésznek is opponál-

nia kell a szakdolgozatot;

– a szakdolgozat egy példányát az illetékes önkor-
mányzatnak át kell adni;

– az Országos Fõépítési Kollégium kapjon írásos tájé-
koztatót a BME Urbanisztika Tanszékétõl a szakmérnöki
képzés értékelésérõl az elsõ évfolyam befejezését köve-
tõen, segítendõ a tervezett közös megbeszélést, a további
feladatok meghatározását.

Az Országos Fõépítészi Kollégium a továbbiakban is
megad minden segítséget a BME Urbanisztika Tanszék
részére a képzéshez.

Az állásfoglalás a Kollégium 2007. december 11-i ülé-
sén elhangzottak figyelembevételével került véglegesí-
tésre.

Philipp Frigyes s. k.,
Vác város fõépítésze
a Kollégium elnöke

P á l y á z a t i f e l h í v á s
az Új Magyarország Lakásfelújítási Program

elemeire

2008. február 1-jén indul az Új Magyarország Lakásfel-
újítási Program az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázatokkal, amelynek beadási
határideje 2008. szeptember 30., illetve október 31.

A pályázat legfontosabb elemeit dr. Ujhelyi István, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium állam-
titkára ismertette az Újpesti Tûzõrség épületében. A prog-
ramban az épületek tûzvédelme a korábbinál hangsúlyo-
sabb szerepet kap.

Ezentúl a pályázathoz kötelezõen be kell kérni a tûzol-
tóságok szakvéleményét, ha a felújításkor az épületen
belül és kívül utólagos hõszigetelést, a gépészeti rendsze-
rek felújítását, a fûtött és fûtetlen terek elválasztását szol-
gáló nyílászárók beépítését végzik el. Finanszírozott elem-
ként jelenik meg a szellõzõrendszerek tisztítása. Ugyan-
csak fontos változás, hogy az épületek felújítása során
csak tûzvédelmi szempontból is minõsített anyagok és
technológiák használhatóak. A hivatásos önkormányzati
tûzoltóságok a kivitelezés teljes folyamatát ellenõrizhetik.

Az államtitkár kiemelte, hogy a hazai lakáspolitika
egyik legfontosabb hosszú távú célkitûzése a korszerû
lakásállomány kialakítása és megõrzése.

Az Új Magyarország Lakásfelújítási Program keretében
a hagyományos panelrekonstrukción kívül támogatható
a távfûtött lakások fûtési rendszerének felújítása, egyedi
szabályozása, mérése (Ökoprogram), a lakások energeti-
kai korszerûsítése (Nemzeti Energiatakarékossági Prog-
ram), a megújuló energiafelhasználás növelése és az egy-
csatornás gyûjtõkémények felújítása. Ez utóbbira az idén
200 millió forint áll rendelkezésre. Ez az összeg kb. 3000
lakás kéményeinek felújítását teszi lehetõvé. A pályázaton
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olyan, legalább 8 lakásos társasházak vehetnek részt, ame-
lyek 1985 elõtt épültek.

A kormány az elmúlt 6 évben 34,4 milliárd forintot for-
dított a „panelprogramra”, 2008-tól kezdve azonban min-
den esztendõben 10 milliárd forint fordítható lakásfelújí-
tásra.

A 2001-ben indult program keretében eddig 190 ezer
lakás felújításának támogatásáról született döntés.

Az eddig lakásonként felhasználható állami támogatási
összeg 100 ezer forinttal nõ, így 500 ezer forintra emelke-
dik, és megváltozik a rekonstrukció finanszírozási struk-
túrája is. Míg korábban a költségek egy-egy harmadát az
állam, az önkormányzat és a lakástulajdonos állta, a jövõ-
ben az önkormányzat részét a tulajdonosok kiválthatják,
amennyiben a település nem tud csatlakozni a „panelprog-
ramhoz”.

A filmvetítéssel és bemutatóval egybekötött sajtótájé-
koztatón részt vett az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság vezetõje is. Dr. Tatár Attila elmondta, hogy
tûzoltóságokhoz évente kb. 70 ezer riasztás érkezik. Ebbõl
32 ezer esetben tûzhöz, 880 esetben pedig középma-
gas-magas házakban keletkezett tûzhöz hívnak segítséget.
Ez utóbbiaknál jóval nagyobb a kockázat, hiszen egyszer-
re több lakás is veszélybe kerülhet egy esetleges paneltûz
során. A fõigazgató szerint fontos elõrelépés – mind
a megelõzés, mind a közvetlen veszélyelhárítás szempont-
jából –, hogy a tûzoltóságok figyelemmel kísérhetik a
lakásfelújítások menetét.

Dr. Erdõs Antal, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság álta-
lános parancsnok-helyettese filmekkel illusztrálta a panel-
házakban kialakuló leggyakoribb tûzeseteket, és az amatõr
oltás során elkövethetõ hibákat.

Bubla Gyula, a Fõvárosi Kéményseprõipari Kft.
(FÕKÉTÜSZ) ügyvezetõ igazgatója azt hangsúlyozta:
akkor hárul el véglegesen a veszély, ha az egycsatornás
gyûjtõkéményeket lebontják, és helyükre új, modern be-
rendezéseket építenek, illetve a meglévõ kéményen mes-
terséges elszívást biztosító speciális „kéményfej-ventilá-
tort” szerelnek fel.

A Panelprogram és az Egycsatornás gyûjtõkémények
felújításának pályázatait 2008. szeptember 30-ig lehet
benyújtani. A korábban beérkezett pályázatokat határidõ
elõtt is elbírálják, hogy az épületeken a felújításokat a fûté-
si idény megkezdése elõtt el lehessen végezni. A távhõvel
ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának sza-
bályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésé-
nek támogatásának, vagyis az Ökoprogramnak a pályáza-
tai 2008. április 15-tõl nyújthatók be. A pályázatok feldol-
gozása ezt követõen kezdõdik meg. Az Ökoprogram
pályázatainak leadási határideje: 2008. október 31.

Az Új Magyarország Lakásfelújítási Program legfonto-
sabb információi – összefoglalva, kérdés-felelet formában,
valamint hang- és képanyaggal kiegészítve – megtalálha-
tóak, illetve letölthetõek az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium honlapjáról (www.otm.gov.hu).

P á l y á z a t i f e l h í v á s
az iparosított technológiával épült lakóépületek

energiamegtakarítást eredményezõ korszerûsítésének,
felújításának támogatására

(kódszám: lfp-2008-la-2)

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:

I. A támogatás célja: a támogatás célja az 1992. július 1.
elõtt kiadott építési engedély alapján iparosított technoló-
giával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredmé-
nyezõ felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rend-
szereinek, berendezéseinek felújítása és korszerûsítése,
valamint berendezések telepítése a megújuló energiafel-
használás növelése céljából. A pályázat szempontjából
iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendõ
a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a
vasbeton vázas és az egyéb, elõregyártott technológia fel-
használásával épített lakóépület.

A pályázat forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben rögzített
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
megnevezésû elõirányzat.

II. A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a társas-
házak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik,
valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérhá-
zaik energiamegtakarítást eredményezõ felújítására
(a továbbiakban: pályázók).

III. A támogatható tevékenységek köre: a pályázatban
támogatás az iparosított technológiával épített lakóépüle-
tek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indo-
kolt, kimutatható energiamegtakarítást eredményezõ mun-
kálatokra igényelhetõ:

1. Nyílászárók energiamegtakarítást eredményezõ fel-
újítása vagy cseréje.

2. Homlokzatok és födémek hõszigetelése.
3. Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, felújítása.
4. A megújuló energiafelhasználás növelése.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1. A pályázat tárgya: a pályázat tárgya csak teljes épü-
let vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban:
épület vagy épületrész) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja: a pályázat lehet
kétlépcsõs vagy egylépcsõs.

a) Kétlépcsõs a pályázat, ha a pályázatot az önkor-
mányzat is támogatja.

Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályáza-
tot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek
energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatá-
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sára, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás
mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati
közremûködés módját, eszközeit.

Elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetke-
zetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimá-
lisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû
finanszírozását saját erõbõl.

Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az
önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó
társasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) felé.

b) Egylépcsõs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában
lévõ épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes
felújítási költség állami támogatáson felüli részének finan-
szírozását saját erõbõl, és a pályázatát közvetlenül nyújtja
be a minisztérium felé.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás: az igényelt álla-
mi támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismer-
hetõ bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként
legfeljebb 500 ezer forint lehet.

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elis-
merhetõ bekerülési költség vonatkozásában a következõ:

– állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a,
de nem haladhatja meg az 500 ezer Ft/lakás összeget,

– önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje
együtt: legalább a bekerülési költség 2/3-a.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ
figyelembe.

Az önkormányzat mint támogató – az adott épület, épü-
letrész esetében – a pályázó kedvezményezettõl részben
vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt.
Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó
kedvezményezettnek kell vállalnia a bekerülési költség
legalább 2/3-ának biztosítását saját erõként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmé-
nyek:

a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:
– pályázati formanyomtatványok,
– mûszaki dokumentumok,
– mellékletek,
– önkormányzat dokumentumai.
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati

formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek

megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
ványok minden kérdésére választ adva és az elõírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani.

2. Pályázati díj: a pályázónak a pályázat benyújtásakor
20 ezer forint összegû pályázati díjat kell fizetnie.

3. A benyújtás helye és formája: a teljes pályázati
dokumentációt 1 eredeti példányban, valamint az 1., 2. és
2/A. számú mellékleteket CD-lemezen is, zárt boríték-
ban/csomagban, ajánlott küldeményként a következõ cím-
re kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-2
1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001.
Kettõ kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-2
1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-

számát (LFP-2008-LA-2), a pályázó nevét és címét, vala-
mint a pályázattal érintett épület címét.

4. A benyújtás idõpontja, határideje: a pályázat benyúj-
tásának idõpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy
csomag postai feladásának idõpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. szeptem-
ber 30. A határidõt követõen benyújtott pályázatokat az
elbírálásból kizárják.

5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei:
a Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei
a minisztérium honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az Épí-
tésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. honlapjáról
(www.emi.hu), valamint a „Sikeres Magyarországért”
Panel Plusz Hitelprogram és a finanszírozó hitelintézetek
elérhetõsége a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság honlapjáról (www.mfb.hu)
tölthetõ le.

P á l y á z a t i f e l h í v á s
az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor

kémények) felújításának támogatására
(Kódszám: LFP-2008-LA-7)

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet 35. §-ának (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:

I. A támogatás célja: a támogatás célja az 1985-ig épült
lakóépületek üzemelõ, gáztüzelõ-berendezések égéster-
mékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkémé-
nyeinek (a továbbiakban: termofor kémény) biztonság-
technikai felújítása.

A pályázat forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben rögzített
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
megnevezésû elõirányzat.
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II. A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a társas-
házak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik,
valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérhá-
zaik termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításá-
nak elõsegítésére (a továbbiakban: pályázók).

III. A támogatható tevékenységek köre: a pályázat kere-
tén belül a legalább 8 lakásos lakóépületekben lévõ kettõs
falú, illetve egyesített falú gyûjtõkémények, valamint az
ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munká-
lataira igényelhetõ támogatás, amelynek eredményeként
biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított, jelenleg
a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonsá-
gos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe
történõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visszaáramlá-
sának megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyisé-
gekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az
állami támogatás nem vehetõ igénybe.

A felújítás során az épületben lévõ valamennyi haszná-
latban lévõ termofor kéményt – az állapotának megfele-
lõen – fel kell újítani.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1. A pályázat tárgya: a pályázat tárgya csak teljes épü-
let vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban:
épület vagy épületrész) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja: a pályázat lehet
kétlépcsõs vagy egylépcsõs.:

a) Kétlépcsõs a pályázat, ha a pályázatot az önkor-
mányzat is támogatja.

Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályáza-
tot ír ki az épületek termofor kéményeinek biztonságtech-
nikai felújításának önkormányzati támogatására, amely-
ben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét,
formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közre-
mûködés módját, eszközeit.

Elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetke-
zetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimá-
lisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû
finanszírozását saját erõbõl.

Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az ön-
kormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó tár-
sasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) felé.

b) Egylépcsõs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában
lévõ épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes
felújítási költség állami támogatáson felüli részének finan-
szírozását saját erõbõl, és a pályázatát közvetlenül nyújtja
be a minisztérium felé.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás: az igényelt álla-
mi támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismer-
hetõ bekerülési költség maximum 40 százaléka, de laká-
sonként legfeljebb 80 ezer forint lehet.

A költségmegosztás a támogatás szempontjából elis-
merhetõ bekerülési költség vonatkozásában a következõ:

– állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség
40 százaléka, de nem haladhatja meg a 80 ezer Ft/lakás
összeget,

– önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje
együtt: legalább a bekerülési költség 60 százaléka.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ
figyelembe.

Az önkormányzat mint támogató – az adott épület, épü-
letrész esetében – a pályázó kedvezményezettõl részben
vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt.
Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó
kedvezményezettnek kell vállalnia a bekerülési költség
legalább 60 százalékának biztosítását saját erõként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények
a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:
– pályázati formanyomtatványok,
– mûszaki dokumentumok,
– mellékletek,
– önkormányzat dokumentumai.
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati

formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek

megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
ványok minden kérdésére választ adva és az elõírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani.

2. Pályázati díj: a pályázónak a pályázat benyújtásakor
20 ezer forint összegû pályázati díjat kell fizetnie.

3. A benyújtás helye és formája: a teljes pályázati
dokumentációt 1 eredeti példányban, valamint az 1. és
2. számú mellékleteket CD-lemezen is, zárt boríték-
ban/csomagban, ajánlott küldeményként a következõ cím-
re kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-7
1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001.
Kettõ kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-7
1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-

számát (LFP-2008-LA-7), a pályázó nevét és címét, vala-
mint a pályázattal érintett épület címét.

4. A benyújtás idõpontja, határideje: a pályázat benyúj-
tásának idõpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy
csomag postai feladásának idõpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. szeptember
30. A határidõt követõen benyújtott pályázatokat az elbírá-
lásból kizárják.
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5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei: a
Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a
minisztérium honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az Építés-
ügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. honlapjáról
(www.emi.hu) tölthetõ le.

P á l y á z a t i f e l h í v á s
a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hõfogyasztásának szabályozására és mérésére

alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
(Öko-program) (Kódszám: LFP-2008-LA-9)

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet 35. §-ának (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján az alábbi pályázatot teszi közzé.

I. A támogatás célja: a támogatás célja a távhõvel ellá-
tott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabá-
lyozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése
(a továbbiakban: ÖKO-program).

A pályázat forrása a távhõvel ellátott lakóépületek hõfo-
gyasztása szabályozási lehetõségének megteremtésére
indított program finanszírozásáról szóló 2259/2007.
(XII. 23.) Korm. határozat szerinti, az Egyéb lakástámoga-
tások elõirányzatból elkülönített keret.

II. A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a társas-
házak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhõvel ellá-
tott épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tu-
lajdonú, távhõvel ellátott bérházaik lakásonkénti hõfo-
gyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszkö-
zök beszerelésére (a továbbiakban: pályázók).

III. A támogatható tevékenységek köre: az öko-program
keretében a következõ célokra nyújtható támogatás:

1. A lakások hõleadóinak egyedi szabályozásához
szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) besze-
relése:

2. A lakások egyedi hõfogyasztásának mérése vagy az
épület hõfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztásá-
ra alkalmas mérõeszközök (hõmennyiségmérõk és/vagy
költségmegosztók) beszerelése:

3. Az épület fûtési rendszerének az átalakítása, ezen
belül:

a) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
b) az egycsöves átfolyós rendszerû fûtési rendszer át-

alakítása a hõleadók elé beépített átkötõ szakaszokkal,
vagy az egycsöves fûtési rendszer helyett új, kétcsöves fû-
tési rendszer kialakítása.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek ered-
ményeként a pályázat szerinti korszerûsítést követõen a
teljes épület, vagy teljes önálló fûtési egység valamennyi
lakásában és a közös használatban lévõ fûtött helyiségei-
ben az önálló fûtési energiafogyasztás-szabályozás mû-
szaki feltételei biztosítottá válnak.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

1. A pályázat tárgya: a pályázat tárgya csak teljes épü-
let vagy teljes önálló fûtési egység (a továbbiakban együtt:
épület) lehet.

2. A pályázat benyújtásának módja: a pályázat lehet
kétlépcsõs vagy egylépcsõs.

a) Kétlépcsõs a pályázat, ha a pályázatot az önkor-
mányzat is támogatja. Ebben az esetben az önkormányzat
nyilvános pályázatot ír ki az öko-program önkormányzati
támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt
támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az ön-
kormányzati közremûködés módját, eszközeit.

Elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetke-
zetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják
be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimáli-
san az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû fi-
nanszírozását saját erõbõl.

Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben
az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az ön-
kormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó tár-
sasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) felé.

b) Egylépcsõs a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában
lévõ épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költ-
ség állami támogatáson felüli részének finanszírozását sa-
ját erõbõl, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisz-
térium felé.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás: az igényelt álla-
mi támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismer-
hetõ bekerülési költség maximum 35 százaléka, de laká-
sonként legfeljebb 54 ezer forint lehet.

– állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 35
százaléka, de nem haladhatja meg az 54 ezer Ft/lakás
összeget;

– önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje
együtt: legalább a bekerülési költség 65 százaléka.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél
minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ
figyelembe.

Az önkormányzat mint támogató – az adott épület eseté-
ben – átvállalhatja a pályázót terhelõ saját részt, de legfel-
jebb a bekerülési költség 15 százalékának megfelelõ
összeg erejéig. Ahol az önkormányzat nem biztosít támo-
gatást, a pályázó kedvezményezettnek kell vállalnia a be-
kerülési költség legalább 65 százalékának biztosítását sa-
ját erõként.
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VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények
a) A pályázat az alábbi fõ részekbõl áll:
– pályázati formanyomtatványok,
– mûszaki dokumentumok,
– mellékletek,
– önkormányzat dokumentumai.
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati

formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek

megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
ványok minden kérdésére választ adva és az elõírt doku-
mentumok csatolásával kell benyújtani.

2. Pályázati díj: a pályázónak a pályázat benyújtásakor
20 ezer forint összegû pályázati díjat kell fizetnie.

3. A benyújtás helye és formája: a teljes pályázati do-
kumentációt 1 eredeti példányban, valamint az 1. és 2. szá-
mú mellékleteket CD-lemezen is, zárt borítékban/csomag-
ban, ajánlott küldeményként a következõ címre kell bekül-
deni:

Kettõ kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-9
1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001.
Kettõ kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-9
1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kód-

számát (LFP-2008-LA-9), a pályázó nevét és címét, vala-
mint a pályázattal érintett épület címét.

4. A benyújtás idõpontja, határideje: a pályázatok
2008. április 15-étõl nyújthatók be, a pályázatok feldolgo-
zása ezt követõen kezdõdik meg. A pályázat benyújtásá-
nak idõpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy cso-
mag postai feladásának idõpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. október 31.
A határidõt követõen benyújtott pályázatokat az elbírálás-
ból kizárják.

5. A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei: a
Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a
minisztérium honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az Építés-
ügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. honlapjáról
(www.emi.hu) tölthetõ le.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2007. november 30-án 10.00 órai kezdettel tartott

ülésérõl

Fentiek után a Tanács 19 „igen” szavazattal, tartóz-
kodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határo-
zatát:

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
144/2007. (XI. 30.) számú határozat:

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács meg-
tárgyalta az „új hátrányos helyzetû kistérségek kijelölésé-
rõl a Közép-dunántúli régióban” címû elõterjesztést, mely-
ben foglaltakkal az alábbiakban foglaltak szerint egyetért:

I. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
a „kedvezményezett térségek besorolásáról” szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. sz. rendelet 4. § (4) bekezdésé-
ben biztosított hatáskörében eljárva az ajkai, a pápai, a zir-
ci, az adonyi és a dorogi kistérségeket hátrányos helyzetû
kistérségnek jelöli ki.

II. A Tanács felkéri elnökét, hogy döntésérõl az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumot értesítse.

Felelõs: Pál Béla
Tanács elnöke

Határidõ: 2007. december 10.

III. A Tanács utasítja az Ügynökség Kht. igazgatóját,
hogy a Tanács határozatát az Önkormányzatok Közlönyé-
ben tegye közzé.

Felelõs: Heinrich Péter
Ügynökség Kht. igazgatója

Határidõ: 2007. december 10.
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Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 



2.szám
Ö

N
K

O
R

M
Á

N
Y

Z
A

T
O

K
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

E
187

Céltámogatás 2007 Dél-Alföld

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
k ö z l e m é n y e

a 2007. évi céltámogatási keretbõl csökkentett támogatásban részesített projekt módosult költségszerkezetérõl

DARFT határozata: 44/2007 (V. 31.)

1. számú melléklet: 2007. évtõl céltámogatásban részesülõ önkormányzati igények

Sorszám
Régió
kódja

Önkormányzat
Társult

önkormányzatok

Beruházási
összköltség
ezer Ft-ban

Saját forrás
ezer Ft-ban

Összes
céltámogatás
ezer Ft-ban

Céltámogatás évenkénti bontásban
Támogatás

aránya
%-ban

2007. év. 2008. év 2009. év

ezer Ft-ban

Mûszakilag elszakadt
beruházások

NINCS

Szennyvízelvezetési
és tisztítási beruházások

NINCS

Mûködõ kórházak
és szakrendelõk gép-mûszer
beszerzései

1 7 Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

128 400 41 400 87 000 26 100 43 500 17 400 67,76

Összesen 128 400 41 400 87 000 26 100 43 500 17 400

Mindösszesen 128 400 41 400 87 000 26 100 43 500 17 400



A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
k ö z l e m é n y e

a regionális szempontból hátrányos helyzetû
kistérségek kijelölésérõl

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a
4/2008. (II. 01.) KMRFT számú határozatával az alábbi
kistérségeket regionális szempontból hátrányos helyzetû
kistérségekké nyilvánítja:

– ceglédi,
– nagykátai,
– aszódi,
– dabasi.

Szabó Imre s. k.,
elnök

Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõi munkakör

betöltésére

A köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletnek megfelelõen az állás betöltésé-
hez szükséges iskolai végzettség:

– Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ-
iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettséggel rendelkezik.

Az ellátandó feladat rövid ismertetése: építmény, épü-
letegyüttes megépítésének, átalakításának, bõvítésének,

felújításának, helyreállításának, korszerûsítésének, lebon-
tásának, elmozdításának illetve használatbavételének,
fennmaradásának vagy a rendeltetés megváltoztatásának
a jogszabályokban meghatározott eseteiben az építésügyi
hatósági engedély kiadásához szükséges döntést elõ-
készítõ feladatok ellátása.

A jelentkezéshez szükséges további feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– gépkocsi, illetve „B” kategóriás gépjármûvezetõi en-

gedély.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: az Önkormányza-
tok Közlönyében való megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határidejét követõ 15 napon belül.

A pályázatokról egy elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a polgármester egyetértésével. A pályázók az ered-
ményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ nyolc
napon belül, írásban kapnak tájékoztatást.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Jelentkezni lehet: „Építésügyi hatósági ügyintézõ” jel-
igével ellátott, Budapest Fõváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. számú címre –, Hegyes Istvánné
személyzeti vezetõ részére megküldött zárt borítékkal.

Bérezés és egyéb juttatások a köztisztviselõi törvény,
Önkormányzati rendeletek, valamint a helyi Közszolgálati
Szabályzat keretein belül történik.

További felvilágosítást ad: Kisné Stark Viola Mûszaki
osztályvezetõ a 289-2135-ös telefonszámon.
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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  rendelkezésére
bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé ges ak tu á lis OEP-közlemé nyeket, -fel hí vá so kat,
 -tájékoztatókat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak-
ellátó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt gyár tók, illetve 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.

2008. évi éves elõ fizetési díj: 25 452 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 12 726 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fizetésben meg ren del he -
tõ a ki adó ügy félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lonybolt@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 lapot .................  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: 25 452 Ft  áfá val.
fél év re: 12 726 Ft  áfá val.

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  napon 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: ………………………………………

                         ……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si és fel ügye le ti szak ma egye dü li olyan, ne gyed éven te meg je le nõ
szak fo lyó ira ta, amely a tel jes szak te rü le tet át te kin ti. A lap a gaz dál ko dás te rü le tén dol go zó va la mennyi
szak em ber szá má ra hasz nos in for má ci ó kat tar tal maz, ezen túl me nõ en az ön kor mány za tok és a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok szak mai, fel ügye le ti mun ká já val kap cso la tos cik kei ré vén ezen te rü le tek szak em be rei
számára is se gítséget je lenthet a nap i mun kában. A lap szer kesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si mun ka ta pasz ta la ta i ról szó ló eset ta nul má nyok, az el len õr zé si és fel-
ügye le ti mun ka egy-egy te rü le té re vo nat ko zó össze fog la ló ér té ke lé sek, kor sze rû el len õr zé si mód szer ta nok 
is mer te té sé vel, nem zet kö zi ki te kin tés sel bõ ví ti az el len õr zés és a fel ügye le tek te rü le tén dol go zó em be rek
és az el len õr zöt tek is me re te it is. Igen nagy ér dek lõ dést kel te nek a fon tos és ak tu á lis té mák ról tar tott „Ke rek -
asz tal-be szél ge té sek” ro vat és az el len õr zé si rend szer EU-csat la ko zás sal össze füg gõ át ala kí tá sá ról szó ló
cikkek. A lap rend szeresen tá jékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az El len õr zé si Fi gye lõ szak mai fó rum ként kí nál ko zik ar ra, hogy a mi nisz té ri u mok, az el len õr zé si szer ve -
ze tek és fel ügye le tek bel sõ és kül sõ szak mai kom mu ni ká ci ó ját se gít se, mun ka tár sa i nak szak mai is me re te it 
gya ra pít sa, szak is me re tét növelje.

2008. évi éves elõ fizetési dí ja: 4284 Ft áfával, fél év re 2142 Ft áfá val.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem az

El len õr zé si Fi gye lõ

cí mû la pot ........ pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 4284 Ft  áfával.

fél év re: 2142 Ft  áfával.

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 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

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési dí ja 2008. fél év re: 64 260 Ft, ne gyedévre: 32 130 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alat ti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a ki adó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj fél év re 64 260 Ft
ne gyed év re 32 130 Ft

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!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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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 el-
ren del te, 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.

Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del -
hetõ a kiadó ügy félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz -
lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot .................  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


