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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2016. (I. 11.) MvM rendelete
az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az azok 
alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, valamint a minősítés tartalmi és eljárási szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 15. pont a) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el.

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója – a közszolgálati 

egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § 
(2) bekezdése alkalmazásával – a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek értékelésével kapcsolatos jogkört 
átruházza;

2.  értékelt személy: az  Információs Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományának tagja 
(a továbbiakban: hivatásos állomány tagja), akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok 
szerint kell értékelni;

3.  fejlesztési célok: az egyén fejlődését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek 
munkavégzéshez kötődőek és a munkavégzésen kívüliek;

4.  kompetencia: a  polgári hírszerzési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásához szükséges ismeret, 
jártasság, készség, képesség, szociális szerep vagy érték, az  én-kép, valamint az  alkalmazást segítő 
személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese;

5.  kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: a  Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

6.  kontrollvezető: az értékelő vezető legalább osztályvezetői besorolású szolgálati elöljárója;
7.  munkavégzésen kívüli fejlesztési cél: az  értékelő vezető által támogatott, intézményes keretek között zajló 

iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, illetve önképzés eredményeként elérendő cél, amely 
elősegíti a hivatali feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség és képesség alkalmazását;

8.  munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az  értékelő vezető által irányított, támogatott, a  munkavégzéshez 
kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés;

9.  vezető besorolású értékelt személy: osztályvezető, vagy annál magasabb besorolású vezető.

2. Az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemei

2. §  A  hivatásos állomány tagja vonatkozásában az  értékelő vezetőnek a  teljesítményértékelés ajánlott elemeit 
a  teljesítményértékelés kötelező elemeinek egész tárgyévre vonatkozó értékelésével, mérésével egyidejűleg kell 
értékelnie.

3. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott kötelező elemeken túl
a) kompetenciákat,
b) fejlesztési célokat,
c) vezető besorolású értékelt személy részére stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket lehet 

meghatározni.
 (2) Az értékelt személy részére a teljesítményértékelés ajánlott elemeként az (1) bekezdésben meghatározott elemeken 

túl meg lehet határozni év közbeni többletfeladatokat is.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 4. szám 347

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti ajánlott elemek tárgyévi alkalmazásáról vagy mellőzéséről a  Hivatal főigazgatója 
a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

 (4) Az  ajánlott elemek alkalmazásáról szóló döntés esetén a  főigazgató rendelkezik arról, hogy mely ajánlott elemek 
alkalmazása kötelező.

3. Az ajánlott elemek meghatározása

4. § (1) Ha a 3. § (3) bekezdése alapján a Hivatal főigazgatója a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az alkalmazásáról 
döntött, azokat e § rendelkezései szerint kell meghatározni.

 (2) Az  ajánlott elemeket az  értékelő vezető – az  értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – 
a  teljesítményértékelés kötelező elemeinek meghatározásával egyidejűleg határozza meg és azokról a  tárgyév 
február 15. és március 15. között tájékoztatja az értékelt személyt.

 (3) Az  értékelő vezető a  hivatásos állomány tagja teljesítményértékelésében az  1.  mellékletben meghatározott, 
a besorolásának megfelelő kompetencia csoportba tartozó kompetencia-elemek közül legalább három, legfeljebb 
hat, a szolgálati beosztás ellátása szempontjából leginkább releváns értékelendő kompetenciát határoz meg.

 (4) Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozóan legalább egy, legfeljebb kettő fejlesztési célt határozhat meg.
 (5) Az értékelő vezető a vezető besorolású értékelt személy részére évente legalább egy, legfeljebb három, a szervezeti 

teljesítménycél meghatározásból levezetett stratégiai egyéni teljesítménykövetelményt határoz meg.
 (6) Év közbeni többletfeladatot a tárgyév július 15-éig lehet meghatározni.
 (7) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben keletkezik, a próbaidő leteltéig meg kell határozni részére az ajánlott 

elemeket.

4. Az ajánlott elemek értékelése

5. § (1) Az ajánlott elemek értékelését az értékelő vezető a (2) bekezdés kivételével, a kötelező elemekkel egységes értékelő 
lapon, a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtását szolgáló informatikai rendszer felhasználásával végzi el.

 (2) Az ajánlott elemeken belül a kompetencia megfelelés értékelési szempontjait a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A  hivatásos állomány tagja teljesítményértékelését egy irattári példányban ki kell nyomtatni és az  érintettel 

az  értékelő megbeszélés keretében kell ismertetni. A  hivatásos állomány tagja számára az  értékelést elektronikus 
formában kell hozzáférhetővé tenni, kérésére számára az irattári példányból másolatot kell biztosítani.

 (4) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben megszűnik, vagy ha a szolgálatteljesítéstől való előre tervezett tartós 
távolléte előreláthatóan nem ér véget a  soron következő teljesítményértékelésig, az  ajánlott elemek értékelését 
akkor is el kell végezni, ha kevesebb, mint két hónapig állt az értékelő vezetőjének az irányítása alatt.

 (5) Ha az értékelt személy szolgálati beosztása a tárgyév során módosul,
a) a  korábbi szolgálati beosztásában a  korábbi szolgálati beosztás szerint illetékes értékelő vezető végzi el 

az ajánlott elemek értékelését,
b) az  új szolgálati beosztásban az  új szolgálati beosztás szerint illetékes értékelő vezető az  értékelt személy 

szolgálatba állását követő harminc napon belül új ajánlott elemeket állapít meg.

6. §  A  Hivatal főigazgatóját és főigazgató-helyetteseit a  polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter 
értékeli.

7. § (1) A kontrollvezető jogosult az értékelő vezető által meghatározott teljesítményértékelési elemeket módosítani vagy 
kiegészíteni, továbbá indokolt esetben az értékelő vezető által elkészített teljesítményértékelést megváltoztatni.

 (2) A  kontrollvezető az  értékelő megbeszélésen részt vehet, az  értékelő vezető vagy az  értékelt személy együttes 
kérésére köteles azon részt venni.

5. A teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeinek súlyozása

8. § (1) A  teljesítményértékelés egyes elemei értékelésének, illetve mérésének az  eredményeit a  teljesítményszint 
meghatározásakor a (2)–(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

 (2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 30%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 15%,
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c) egyéni fejlesztési célok: 5%,
d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,
e) stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: 15%,
f ) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

 (3) A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,
c) egyéni fejlesztési célok: 10%,
d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,
e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 15%.

 (4) A tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek 
súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 30%,
c) egyéni fejlesztési célok: 10%,
d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,
e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 5%.

 (5) A hivatásos állomány Hivatalon kívül, valamely más szervnél szolgálatot teljesítő tagja teljesítményértékelése során 
a  szervezeti teljesítmény értékét – súlyszám hiányában – egyenlő arányban el kell osztani a  munkaköri egyéni 
teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.

 (6) Az év közbeni többletfeladatokat a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények körében kell értékelni.
 (7) Ha a  teljesítményértékelés ajánlott elemei kötelező alkalmazását csak egyes elemek vonatkozásában rendelte 

el a  Hivatal főigazgatója, akkor a  mellőzött ajánlott elem súlyszámát egyenlő arányban el kell osztani az  értékelt 
ajánlott elemek között.

9. § (1) Ha a  Hivatal főigazgatója az  ajánlott elemek mellőzéséről döntött, a  kötelező elemek és a  szervezeti 
teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintet az  egyéni teljesítményszint 
meghatározásakor a (2)–(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

 (2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,
c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 40%.

 (3) A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 35%,
c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 25%.

 (4) A tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek 
súlyozása:
a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,
b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 40%,
c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

6. A minősítés

10. § (1) Az  értékelő vezető a  tárgyévre vonatkozó minősítési javaslatát az  éves teljesítményértékelés eredményére 
figyelemmel készíti el a 3. melléklet szerinti minősítő lapon, egy példányban. A minősítési javaslatot a kontrollvezető 
felülvizsgálja és ha ő a  minősített személy állományilletékes parancsnoka is, a  tárgyévet követő év március 15-ig 
jóváhagyja. Ha a  kontrollvezető nem az  állományilletékes parancsnok, a  felülvizsgálatot követően, egyetértése 
esetén a minősítést az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszti jóváhagyásra.

 (2) Az  állományilletékes parancsnok a  munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró részére felterjeszti a  minősítést, ha 
az a 11. § (2) bekezdése szerinti javaslatot tartalmaz, és annak elbírálása nem tartozik hatáskörébe.
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11. § (1) A minősítés az alábbi elemekre kiterjedő szöveges értékelést tartalmazza:
a) a  minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelését 

a  kompetencia megfelelés és a  kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők eredményeire 
figyelemmel,

b) a  minősített szolgálati beosztása ellátására való alkalmasságának értékelését a  kompetencia megfelelés 
és a  kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők, továbbá a  munkaköri egyéni 
teljesítménykövetelmények és a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények eredményeire figyelemmel,

c) a  minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetéseket, elsősorban az  egyéni 
fejlesztési célok eredményére, továbbá a teljesítményértékelés összeredményére tekintettel.

 (2) A  megállapítások alapján az  értékelő vezető az  állományilletékes parancsnok felé a  rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.  törvény 112. § (3) bekezdésén 
túlmenően a következő javaslatokat teheti:
a) a minősített jutalmazására vagy más elismerésben részesítésére vonatkozó javaslatot,
b) a minősített képzésére vonatkozó javaslatot.

 (3) A  minősítő lapot egy példányban kell elkészíteni, az  állományilletékes parancsnok aláírását követően az  értékelt 
személlyel ismertetni kell.

 (4) A minősített által aláírt minősítő lapot a minősített személyi anyaggyűjtőjében kell elhelyezni és tárolni.
 (5) A minősített kérelmére a minősítő lapról részére másolatot kell biztosítani.

7. Záró rendelkezés

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez

A teljesítményértékelés kompetencia térképe

I.   Ajánlott vezetői kompetenciák
 1.  etikus magatartás/megbízhatóság
 2.  felelősségtudat
 3.  szakmai ismeretek alkalmazásának szintje
 4.  döntésképesség
 5.  csoportok irányítása
 6.  konfliktuskezelés
 7.  mások motiválása
 8.  változások irányítása
 9.  változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség
 10.  rendszergondolkodás

II.   Ajánlott munkatársi kompetenciák
 1.  etikus magatartás/megbízhatóság
 2.  felelősségtudat
 3.  szabálytudat és fegyelmezettség
 4.  szakmai ismeretek alkalmazásának szintje
 5.  kapcsolattartás, kapcsolatteremtő- és fenntartó készség
 6.  változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség
 7.  szervezet iránti lojalitás
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2. melléklet a …./2015. (….) MvM rendelethez

Értékelő lap a hivatásos állomány tagja részére a teljesítményértékelés
ajánlott elemeként meghatározott kompetenciákról és a kompetenciaszintek értékeléséről 

Kompetencia Teljesítményfokozatok

I
.

VEZETŐI KOMPETENCIÁK

1
.

ETIKUS MAGATARTÁS/MEGBÍZHATÓSÁG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 10%

2
.

FELELŐSSÉGTUDAT kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 10%

3
.

SZAKMAI ISMERETEK ALKALMAZÁSÁNAK 
SZINTJE

kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

4
.

DÖNTÉSKÉPESSÉG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

5
.

CSOPORTOK IRÁNYÍTÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

6
.

KONFLIKTUSKEZELÉS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

2. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez
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7
.

MÁSOK MOTIVÁLÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

8
.

VÁLTOZÁSOK IRÁNYÍTÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

9
.

VÁLTOZÁSOKRA VALÓ 
NYITOTTSÁG/KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG

kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

1
0
.

RENDSZERGONDOLKODÁS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

I
I
.

BEOSZTOTTI KOMPETENCIÁK

1
.

ETIKUS MAGATARTÁS/ MEGBÍZHATÓSÁG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

2
.

FELELŐSSÉGTUDAT kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

3
.

SZABÁLYTUDAT/FEGYELMEZETTSÉG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

4
.

SZAKMAI ISMERETEK ALKALMZÁSÁNAK 
SZINTJE

kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
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5
.
KAPCSOLATTARTÁS KAPCSOLATTEREMTŐ, 

-FENNTARTÓ KÉSZSÉG
kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 

teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

6
.

VÁLTOZÁSOKRA VALÓ 
NYITOTTSÁG/KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG

kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

értékelő vezető értékelése 100% ← 0%

8
.

SZERVEZET IRÁNTI LOJALITÁS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan 
teljesítmény

az értékelő vezető értékelése 100% ← 10%

ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN:
kompetenciák elérésének minősítése kivételes teljesítmény

100-90%
jó teljesítmény

89,99-70%
megfelelő

teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan 
teljesítmény

39,9-0%
100% ← 10%

az értékelő vezető értékelése 100
-

99

98
-

97

96
-

95

94
-

93

92
-

90

89,99
-

87

86
-

83

82
-

79

78
-

75

74
-

70

69,99
-

67

66
-

63

62
-

59

58
-

55

54 
-

50

49,99
-

49

48
-

47

46
-

45

44
-

43

42
-

40

39,99
-

33

32
-

25

24
-

17

16
-
9

8-0
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3. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez

 

3. melléklet a …/2015. (……) MvM  rendelethez 
 

MINŐSÍTŐ LAP 
………. évre 

 
Név:............................................................................. 
szolgálati hely: .......................................................... 
szolgálati beosztás: ................................................... 
 
 
I. Éves teljesítményértékelés eredménye: 
- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények:............................................ 
- kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: …………….… 
- egyéni fejlesztési célok: ............................................................................... 
- kompetencia megfelelés:............................................................................... 
- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: …………………………..... 
- szervezeti teljesítményértékelés eredménye: …………………………...… 
 

II. Minősítés 
 

1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak 
értékelése: 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
..... 
2. A minősített szolgálati beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések: 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére: 
(a megfelelő rész aláhúzandó!) 
a) a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére: 
igen/nem 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
c) a minősített szolgálati beosztásának ellátására való alkalmatlansága miatt szükséges 
intézkedések megtételére: igen/nem 
.......................................................................................................................................................
..... 
d) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem 
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
 
e) a minősített jutalmazására vagy más elismerésben részesítésére: igen/nem 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
f) a minősített képzésére: igen/nem 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a 
minősítéssel szemben szolgálati panasszal élhet. 
 
A minősítés jóváhagyását javasolom: 
 
 
dátum, értékelő vezető aláírása 
 
 
 
A minősítéssel egyetértek: 
dátum, kontrollvezető aláírása  dátum, állományilletékes parancsnok aláírása 
 
_________________________________________________________________________ 
Záradék: 
A minősítésben foglaltakat megismertem. 
 
dátum, minősített aláírása 
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2016. (I. 11.) MvM rendelete
az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről és egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Abaliget (Baranya 
megye) 458 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

2. § (1) A  műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1994. (VIII. 26.) KTM–MKM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
5.  § (1)  bekezdésben védetté nyilvánított, Pécs (Baranya megye) 18425/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
földrészleten álló földszintes lakóépület műemléki védettségét – a  műemléki érték megsemmisülésére 
tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Pécs 18425/2 helyrajzi számon nyilvántartott
a) földrészleten álló négylakásos lakóépület műemléki védettségét műemléki értékeire tekintettel változatlanul 

fenntartom, valamint az
b) ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet védettsége
továbbra is fennáll.

3. §  A Felsőszentiván (Bács-Kiskun megye) 817 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékét (szélmalom) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

4. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Kiskunfélegyháza 
(Bács-Kiskun megye), a telekalakítást követően a 3150/2, 3150/3, 3150/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értéket (Óplébánia) helyreállíthatatlanul 
elvesztették – megszüntetem.

 (2) A  Kiskunfélegyháza 3150/2, 3150/3, 3150/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki környezet 
védettsége továbbra is fennáll.

5. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11296/f/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Battonya (Békés 
megye), a  telekalakításokat követően a  0233/6 helyrajzi számú ingatlan (kerektemplom alapfalai) műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.

6. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 3127/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Békéscsaba (Békés 
megye) 4018 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló melléképület műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értékét helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A  Békéscsaba 4018 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét változatlanul fenntartom, 
tekintettel a földrészleteken álló tájház, szlovák nemzetiségi múzeum műemléki értékeire.

7. § (1) Az  egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2004. 
(IV. 13.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított, Körösladány (Békés megye) 
1876 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló gazdasági melléképület műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A  Körösladány 1876 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel 
a földrészleten álló kántorlak műemléki értékeire.

8. § (1) Az  5730/1965. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Lőkösháza (Békés megye), a  telekalakítást 
követően 076/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon 
műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Lőkösháza 076/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant.



356 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 4. szám 

9. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/11/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Arka (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 20 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 20/2 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék szakmai ismérveinek nem felel 
meg – megszüntetem.

 (2) Az Arka 20/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló népi 
lakóház műemléki értékeire.

 (3) Műemléki környezetként jelölöm ki az Arka 1, 3/1, 4, 13, 14/4, 20/2, 21 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, 
valamint a 19 és 45/1 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

10. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/14/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Boldogkőváralja 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 141 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

11. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Büttös (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 55 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

12. § (1) A  4217/1962. számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gibárt (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), 
a  telekalakításokat követően 78 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, 
hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetnek jelölöm ki a  Gibárt 77, 78, 80, 98 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint  
a 95 helyrajzi számú közterületnek a fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

13. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Kány (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 56 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

14. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 01905/1967. számú határozatával védetté nyilvánított, Miskolc (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 32821 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

15. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 01905/1967. számú határozatával védetté nyilvánított, Miskolc (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 32822 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

16. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Pamlény (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) 96 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

17. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 1879/1986. számú határozatával védetté nyilvánított, Rudabánya 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 337 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

18. § (1) A  Budapest V. kerület 23859 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Szt. Mihály-kápolna romjai műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A  Budapest V. kerület 23859 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét változatlanul 
fenntartom, tekintettel a  föld alatt megtalálható Contra Aquincum maradványai műemléki értékeire, valamint 
az ingatlan műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

19. § (1) A Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számon nyilvántartott
a) az 5053/1991. KTM 58757/1991. MKM együttes miniszteri határozattal műemlékké nyilvánított, Vajdahunyad 

vára, Mezőgazdasági Múzeum, r.k. kápolna, történelmi épületcsoportnak a földrészletre,
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b) az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 7/1997. 
(I. 31.) KTM–MKM együttes miniszteri rendelet (a  továbbiakban: R3.) 5.  § (1)  bekezdésével műemlékké 
nyilvánított Széchenyi Gyógyfürdő épületének az épület közvetlen környezetére

kiterjedő műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlékké nyilvánítás céljának nem felel 
meg – megszüntetem.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak nem érintik a Vajdahunyad vára, Mezőgazdasági Múzeum, r.k. kápolna, 
történelmi épületcsoport, valamint a Széchenyi Gyógyfürdő épülete már fennálló műemléki védettségét.

 (3) Műemléki környezetnek a  Budapest 29732/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak az  (1)  bekezdésben 
meghatározott épületeken túl fennmaradó részét jelölöm ki.

20. §  A 0004/3/1954. ÉM számú miniszteri döntéssel, az  Országos Műemléki Felügyelőség 1426/1973. számú 
határozatával védetté nyilvánított, Ópusztaszer (Csongrád megye) 055/10 helyrajzi számú földrészleten álló 
szélmalom és aprószélmalom műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem 
felelnek meg – megszüntetem.

21. §  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki 
védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 157.  § (1)  bekezdéssel 
védetté nyilvánított Sárbogárd (Fejér megye) 533 helyrajzi számú ingatlan (zsinagóga) műemléki védettségét  
– tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

22. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 9.055/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Seregélyes (Fejér 
megye), a  telekalakítást követően a  450/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét 
– tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értéket (Szentháromság-oszlop) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

23. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Székesfehérvár 
(Fejér megye), a  telekalakítást követően az  5658/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló Mária-oszlop 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A  Székesfehérvár 5658/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet védettsége továbbra is fennáll.

24. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Mosonszentmiklós 
(Győr-Moson-Sopron megye) 1021 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki 
érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

25. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 9956/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagycenk 
(Győr-Moson-Sopron megye), a telekalakítást követően
a) a 304/17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem 

alapját képező értékeit (nagyistálló, két hosszú istállóépület) helyreállíthatatlanul elvesztette – ,
b) a  304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14, 304/15, 304/16, 

304/19, 304/20 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg –

megszüntetem.
 (2) A  Nagycenk 304/18 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel 

az intézői lak műemléki értékeire.
 (3) Műemléki környezetként jelölöm ki a  Nagycenk 302, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 

304/13, 304/14, 304/15, 304/16, 304/17, 304/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a  303 és 
304/7 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

26. §  Az 5730/1965. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szilsárkány (Győr-Moson-Sopron megye)  
110 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték (kovácsműhely) 
nem található, mivel azt szabadtéri néprajzi múzeumba szállították – megszüntetem.
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27. §  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet (a  továbbiakban: R5.) 9.  § 
(1)  bekezdésében védetté nyilvánított Berekböszörmény (Hajdú-Bihar megye) 268 helyrajzi számú ingatlan 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

28. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Debrecen 
(Hajdú-Bihar megye), a  telekalakítást követően a  8449 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értéket (lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

 (2) A Debrecen 8449 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

29. §  Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 15/2000.  
(IX. 15.) NKÖM rendelet (a  továbbiakban: R6.) 7.  § (1)  bekezdésében védetté nyilvánított Derecske (Hajdú-Bihar 
megye)  9408 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező 
értéket (csőszház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

30. §  Az R5. 8. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Esztár (Hajdú-Bihar megye) 259 helyrajzi számú ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékeit (lakóépület, melléképület, ólasgóré) 
helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

31. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 9952/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Hortobágy (Hajdú-Bihar 
megye), a  telekalakításokat követően a  02821/2 helyrajzi számú ingatlan (Sárkány pásztor-kunyhó) műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

32. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Monostorpályi 
(Hajdú-Bihar megye) 611 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi 
lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

33. § (1) Az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. 
(XII. 20.) NKÖM rendelet (a  továbbiakban: R7.) 10.  § (1)  bekezdésében védetté nyilvánított Jászfelsőszentgyörgy 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) 059/9, 061/5, 061/10 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értéket (présház) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Jászfelsőszentgyörgy 059/9 helyrajzi számú ingatlant.

34. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Karcag 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakítást követően a 1380 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – a műemléki érték (parasztház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

35. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 4162/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Kunhegyes 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), a  telekalakítást követően a  2031/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 
műemléki védettségét – a műemléki érték (zsinagóga) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

36. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szolnok 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakítást követően a 1368 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

37. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Réde (Komárom-
Esztergom megye), a  telekalakítást követően a  756/1, 756/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értéket (melléképület ún. Kiskastély) 
helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

38. § (1) A  0004/3/1954. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom megye), 
a  telekalakítást követően a  1438/13 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki 
érték (kerti pavilon) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.
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 (2) A  Tata 1438/13 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megtalálható kapu műemléki védettségét  
– a műemléki érték fennállására tekintettel – fenntartom.

39. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata (Komárom-
Esztergom megye), a  telekalakítások után a  2543 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét  
– tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

40. § (1) A  863-0246/1952. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tatabánya (Komárom-Esztergom megye), 
a telekalakításokat követően a 3616/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A Tatabánya 3616/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a  földrészleteken 
álló alsógallai r.k. templom műemléki értékeire.

41. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szügy (Nógrád 
megye), a  telekalakítást követően a  132 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét  
– a műemléki érték (Beniczky-sírbolt) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

42. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Abony (Pest 
megye), a  telekalakítást követően az  1 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Nepomuki Szent János-szobor 
műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) Az Abony 1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét fenntartom, tekintettel a  földrészleteken álló r. k. 
templom műemléki értékeire.

43. §  A 13336/1963. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Albertirsa (Pest megye), a  telekalakításokat 
követően a  2564/118 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a  védelem alapját képező értékeit (volt Szeleczky-Szapáry-kastély kerítése és vasrácsa) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

44. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Bag (Pest megye) 
1748/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték 
(Nepomuki Szent János-szobor) nem található – megszüntetem.

 (2) A  Bag 56 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten elhelyezett Nepomuki Szent János-szobor műemléki 
védettségét – műemléki értékei fennállására tekintettel – fenntartom.

45. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/60/1987. OMF számú határozatával és a „Jmh” 415/1988. ÉVM számú 
miniszteri határozattal védetté nyilvánított, Dabas (Pest megye) 2162 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást 
követően létrejött 2162/1 és 2162/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értéket (református parókia) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

46. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Dabas (Pest megye) 
4432 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját 
képező értéket (volt kúria) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

47. §  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 9/2006. (IX. 25.) 
OKM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Dunakeszi (Pest megye) 3168 és 3169 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték 
nem található – megszüntetem.

48. § (1) Az  1600-17/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Érd (Pest megye), a  telekalakítást követően 
a  24357/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki 
érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki az  Érd 24339, 24341, 24342, 24343, 24344, 24358/1, 24359, 24360/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a  24357/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határolt 
szakaszát.
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49. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 13208/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Gödöllő (Pest megye), 
a  telekalakítások után a  643/1 és a  643/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét  
– tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Gödöllő 643/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak az Erzsébet-szobor 
és emlékmű építményén túl fennmaradó részét.

50. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 381/1991. számú határozatával védetté nyilvánított, Leányfalu (Pest megye) 
1586 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 1586/6 és 1586/7 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a  Leányfalu 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1584, 1586/6, 1586/7, 1589, 1590, 
1591, 1594, 1595, 1599, 1600, 1601/1, 2619, 2620, 2623, 2624, 2625, 2628/1, 2631, 2633, 2634, 2638 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanokat, a  1585 helyrajzi számú közterületet, a  1562 helyrajzi számú, valamint a  2523 helyrajzi 
számú közterületnek a fenti ingatlanokkal határolt szakaszát.

51. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 18333/1977. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagykőrös (Pest 
megye) 4594/1 és 4594/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a  műemléki érték 
(kékfestőműhely) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

52. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel, az  Országos Műemléki Felügyelőség 
12334/1967. számú és 10093/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Szentendre (Pest megye) 6896 
helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló református fa harangláb, kovácsműhely, csűr, Varga Katalin 
népi lakóháza műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek 
meg – megszüntetem.

53. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vác (Pest megye), 
a  telekalakítást követően a 2124 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, 
hogy a védelem alapját képező értékét (református lelkészlak) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

54. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 10281/1980. számú határozatával védetté nyilvánított, Veresegyház (Pest 
megye) 475 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (gazdasági épület) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

55. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 5261/80/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye) 2430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Balatonberény 2430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

56. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/43/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény 
(Somogy megye), a telekalakítást követően a 2102/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét 
– tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

57. § (1) A  22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonendréd 
(Somogy megye), a telekalakítást követően a 392 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló Nepomuki Szent 
János-szobor műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Balatonendréd 392 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, tekintettel 
a földrészleten álló r.k. templom műemléki értékeire.

58. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 14944/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Buzsák (Somogy 
megye) 1450 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező értékét (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

59. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 14443/28/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Hollád (Somogy 
megye) 1155/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező műemléki értékét (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
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60. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 13768/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagyberki (Somogy 
megye) 66 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját 
képező értékét (magtár) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) Nagyberki 66 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

61. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 10403/1982. számú határozatával védetté nyilvánított, Péterhida (Somogy 
megye), a  telekalakítások után a 77/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) A Péterhida 77/8 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel a vízimalom műemléki 
értékeire – továbbra is fenntartom.

 (3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Péterhida 06, 77/5, 77/6, 77/9, 85 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, 
a  02, 05, 08 és a  09 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanoknak a  77/5 és a  85 helyrajzi számú ingatlanokkal 
kijelölt szakaszát, valamint a  76/2 helyrajzi számon nyilvántartott közterületnek a  77/9 és a  85 helyrajzi számú 
ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

62. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Siófok (Somogy 
megye), a  telekalakítások után a  2662/73 helyrajzi számú földrészleten található római kőtábla műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

63. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14944/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Táska (Somogy megye) 
1707 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját 
képező értékeit (présház-pince) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A Táska 1707 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

64. §  A Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 5471/1 és 5471/2 helyrajzi számú ingatlanok (Szamuely 
Tibor szülőháza) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék szakmai ismérveinek nem felel 
meg – megszüntetem.

65. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 13193/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Tiszadob (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye) 225 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

66. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 3046/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Tiszadob (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye) 1147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy 
a védelem alapját képező értékeit (magtár és volt gazdatiszti ház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

 (2) A Tiszadob 1147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

67. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 15420/1978. számú határozatával védetté nyilvánított, Szekszárd (Tolna 
megye) 4884 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Szekszárd 4884 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

68. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 15420/1978. számú határozatával védetté nyilvánított, Szekszárd (Tolna 
megye) 4886 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (présház) 
megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A Szekszárd 4886 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

69. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 3.457/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Csehimindszent (Vas 
megye) 0207 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem 
alapját képező értékeit (magtár, istálló) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

70. §  A Kőszegszerdahely (Vas megye) 398 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi pince-présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.
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71. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Meggyeskovácsi (Vas 
megye) 150 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék 
szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

72. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Petőmihályfa (Vas 
megye) 1225 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a  műemléki érték (Gombás Gyula 
pincéje) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

73. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Badacsonytomaj 
(Veszprém megye), a  telekalakítást követően az  570 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

74. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 8178/1972. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonakali (Veszprém 
megye), a telekalakítást követően a 23 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a védelem alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

75. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 6820/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém 
megye) 3662 helyrajzi számú ingatlan (lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai 
ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A Balatonfüred 3662 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

76. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 6820/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém 
megye) 3576 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a  műemlék 
szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A Balatonfüred 3576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

77. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Csopak (Veszprém 
megye) 1010 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem 
alapját képező értékét (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

78. §  A Magyarpolány (Veszprém megye) 430 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – 
a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

79. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 16690/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Szigliget (Veszprém 
megye), a telekalakítást követően a 147 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét – tekintettel 
arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A Szigliget 147 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

80. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 13.169/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Szigliget (Veszprém 
megye), a  telekalakítást követően a  0150/11 és a  728 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok (népi lakóház) 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

81. § (1) Az  Országos Műemléki Felügyelőség 16021/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Tihany (Veszprém 
megye), a telekalakítást követően a 64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki 
érték (istálló és pajta) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

 (2) A  Tihany 64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet 
védettsége továbbra is fennáll.

82. § (1) Az  egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. 
(V. 26.) NKÖM-rendelet 18.  § (1)  bekezdésében védetté nyilvánított Veszprém (Veszprém megye) 4815 
helyrajzi számú ingatlanból a  telekalakítást követően az  egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet (a  továbbiakban: R9.) 21.  § 
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(2)  bekezdésében védetté nyilvánított és 4815/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét  
– tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

 (2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Veszprém 4813, 4815/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat.

83. § (1) Az 1620-111/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást 
követően a 362/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék 
szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

 (2) A Veszprém 362/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel a kerti ház műemléki 
értékeire – továbbra is fenntartom.

 (3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Veszprém 335, 336, 337, 338, 350/1, 352, 353/2, 355, 361, 362/1, 363 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a  351, 354 helyrajzi számú közterületeknek a  fenti ingatlanokkal 
kijelölt szakaszát.

84. §  Az Országos Műemléki Felügyelőség 11171/1980. számú határozatával védetté nyilvánított Dobri (Zala megye) 1860 
és 1861 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját 
képező értéket (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

85. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gyenesdiás 
(Zala megye), a  telekalakítást követően az  537/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a  védelem alapját képező értéket (népi lakóház) helyreállíthatatlanul 
elvesztette – megszüntetem.

86. §  A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Lispeszentadorján 
(Zala megye), a  telekalakítást követően a  0120 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (pálos templomrom) 
műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

Záró rendelkezések

87. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

88. §  Az
a) R1. 5.  § (2)  bekezdésében „A két épület eltérő fokozatú műemléki védelmének célja az  eredeti Mária 

Terézia kori teljes udvari épület védelme, míg az  1878–1879-ben épült 4 lakásos lakóépületen a  tér felőli 
neoreneszánsz homlokzat megőrzése.” szövegrész helyébe a „Az 1878–1879-ben épült 4 lakásos lakóépület 
műemléki védelmének célja a tér felőli neoreneszánsz homlokzat megőrzése.” szöveg,

b) R2. 1. § (4) bekezdésében a „gazdasági épületből” szövegrész helyébe a „kántorlakból” szöveg,
c) R7. 10. § (2) bekezdésében a „059/8;” szövegrész helyébe a „059/9;” szöveg,
d) R9. 21. § (1) bekezdésében a „4815/2. hrsz.-ú, 1000 m2 alapterületű ingatlan műemléki értéket nem hordoz” 

szövegrész helyébe a „4815/2, 4815/4 hrsz.-ú ingatlanok műemléki értéket nem hordoznak” szöveg,
e) R9. 21.  § (4)  bekezdésében a „fenti ingatlanokhoz csatlakozó 4814 és 4815/2.” szövegrész helyébe a „4813, 

4815/4” szöveg
lép.

89. §  Hatályát veszti az
a) R1. 5. § (1) bekezdésében az „udvarán álló földszintes lakóépületet, és városképi jelentőségűvé nyilvánítjuk 

az ugyanezen ingatlan” szövegrész,
b) R3. 5. § (1) bekezdésében a „és közvetlen környezetére” szövegrész,
c) R4. 157. §-a,
d) R5. 8. és 9. §-a,
e) R6. 7. §-a,
f ) R7. 10. § (1) bekezdésben a „059/9;”, a „061/5; 061/10;” szövegrész,



364 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 4. szám 

g) R7. 10. § (2) bekezdésében a „061/9; 061/11;”, a „072/22;” szövegrész,
h) R8. 2. § (1) bekezdésében a „ , 3168 és 3169” szövegrész,
i) R9. 21. § (2) bekezdésében a „ , 4815/4.” szövegrész.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2016. (I. 11.) MvM rendelete
a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet, valamint a Világörökségi Várományos 
Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet módosításáról

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontja szerinti feladatkörében eljáró 
nemzeti fejlesztési miniszterrel,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontja szerinti feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 19. pontja szerinti feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása

1. § (1) A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  világörökségi gondnokságot 
– a  (2) és (3)  bekezdés alkalmazásával – világörökségi és a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Vötv.) 5. § e) pontja szerint a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínenként a Vötv. 
10. §-ában meghatározottak figyelembevételével
a) felkérés útján,
b) pályázat útján vagy
c) új szervezet létrehozásával
jelöli ki.”

 (2) A Rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kijelölés módjáról a miniszter dönt.”

 (3) A  Rendelet 4.  § (1) és (2)  bekezdésében a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” 
szövegrész helyébe „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szöveg lép.

2. A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet módosítása

2. §  A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet mellékletének 5. pontjában 
foglalt táblázat C:25 mezőjében a „1792, 1804” szövegrész helyébe a „1792” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 2/2016. (I. 11.) ME határozata
kormánymegbízott kinevezéséről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 10.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben, a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára

dr. Sifter Rózsát a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá

– 2016. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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