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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
236/2008. (IX. 23.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek te kin te té ben al kal ma zott,
a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ

át me ne ti sza bá lyok ról szó ló
355/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let

 mó do sí tá sá ról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 7. § (4) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek te kin te té ben al kal -
ma zott, a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ át me -
ne ti sza bá lyok ról szó ló 355/2007. (XII. 23.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

[A ren de let ha tá lya – (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – ki ter jed]

„e) a 6. §-ban fog lalt sza bály te kin te té ben a brit, iz lan di,
ír, olasz, gö rög, spa nyol, svéd, hol land, finn, por tu gál,
 luxemburgi, fran cia ál lam pol gár, to váb bá”

2. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1. §
(1) be kez dés b) pont já ban a „fran cia,” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(3) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon ha tá lyát
vesz ti. 

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
21/2008. (IX. 23.) IRM

rendelete

a Budapesti Rendõr-fõkapitányság,
a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes
és zászlós állományának vissza nem térítendõ

lakáscélú támogatásáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
342.  § (2) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § e), f) és n) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Fõ vá ro si Bün -
te tés-vég re haj tá si In té zet és a Bu da pes ti Fegy ház és Bör -
tön tiszt he lyet tes és zász lós ál lo má nyú tag ja írás ban be -
nyúj tott ké rel mé re a tu laj do ná ba ke rü lõ Bu da pes ten, il let -
ve 50 km-es kör ze tén be lül ta lál ha tó la kás vá sár lá sa cél já -
ból, szol gá la ti ér dek bõl vissza nem té rí ten dõ la kás cé lú tá -
mo ga tás ban (a továb biak ban: tá mo ga tás) ré sze sül – ha
meg fe lel a 2.  § (1) be kez dés a)–f) pont já ban és a (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te lek nek és vál lal ja a 2.  § (1) be kez dés 
g)–h) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té -
sét – a mun kál ta tó nak erre a cél ra ren del ke zés re álló költ -
ség ve té si elõ irány za ta ere jé ig. A ren del ke zés re álló költ -
ség ve té si for rás ki me rü lé se ese tén, erre uta ló in do ko lás sal
a tá mo ga tá si ké rel met el kell uta sí ta ni.

(2) A tá mo ga tás for rá sát az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta ter hé re éven te 
biz to sít ja.

(3) A tá mo ga tást leg fel jebb 120 hó na pig, ha von ta kell
fo lyó sí ta ni. A tá mo ga tás havi össze ge a pénz ügyi in téz -
mény ál tal la kás vá sár lá sá ra fo lyó sí tott köl csön min den ko -
ri havi tör lesz tõ rész le te, de leg fel jebb negy ven ezer fo rint.

2.  §

(1) A tá mo ga tás ak kor nyújt ha tó, ha a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ sze mély (a továb biak ban: tá mo ga tott)
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a) pénz ügyi in téz mény ál tal fo lyó sí tott köl csönt vesz
igény be az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott la kás vá -
sár lá sá hoz;

b) a la kás leg alább fele ré szé re tu laj don jo got sze rez;
c) nem vesz igény be az a) pont ban meg je lölt la kás vá -

sár lá sá hoz ka mat men tes mun kál ta tói köl csönt;
d) elõ írt pró ba ide jét le töl töt te;
e) a ké re lem el bí rá lá sá nak idõ pont já ban nem töl töt te be 

a 47. élet évét;
f) vagy a vele egy ház tar tás ban élõ há zas tár sa, élet tár sa, 

kis ko rú gyer me ke, vele együtt köl tö zõ más kö ze li hoz zá -
tar to zó ja az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott he lyen a
mél tá nyol ha tó la kás igényt ki elé gí tõ la kás tu laj don nal vagy 
la kás hasz ná la tát biz to sí tó jog vi szonnyal nem ren del ke -
zik;

g) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy
ga) a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt a tá mo ga tást nyúj tó

szerv hi va tá sos ál lo má nyá ban tel je sít szol gá la tot;
gb) a mun kál ta tó nak a tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  szóló

ér te sí té se kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be -
lül – a 3. mel lék let sze rin ti meg ál la po dás meg kö té se ér de -
ké ben – az adás vé te li szer zõ dés és a köl csön szer zõ dés egy
pél dá nyát a mun kál ta tó ré szé re át ad ja, és

h) a tá mo ga tás igény be vé te lé vel vá sá rolt la kás ra az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba jel zá log jo got, va la mint az azt biz -
to sí tó el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat a mun kál ta tó ja vá -
ra a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má ig be je gyez zék.

(2) A tá mo ga tás – az egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
is – csak a tá mo ga tást igény lõ mél tá nyol ha tó la kás igé nye
ki elé gí té se cél já ból nyújt ha tó. A mél tá nyol ha tó la kás -
igény meg ha tá ro zá sá ra a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let 3.  §-ban fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

3.  §

(1) A 2.  §-ban fog lalt fel té te lek iga zo lá sá ra a ké re lem -
hez csa tol ni kell az 1. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot.

(2) Ha a tá mo ga tást kérõ a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, a mun kál ta tó a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na -
pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás
jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett –
 hiánypótlásra hív ja fel. Ha a tá mo ga tást kérõ a ki tû zött ha -
tár idõ re a fel hí vás ban fog lal tak nak nem tesz ele get, a mun -
kál ta tó a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

(3) A mun kál ta tó a tá mo ga tá si ké rel me ket be ér ke zé sük
sor rend jé ben bí rál ja el. A mun kál ta tó dön té sé rõl a ké re lem 
kéz hez vé te lé tõl, il let ve a hi ány pót lás tel je sí té sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül ér te sí ti a tá mo ga tást ké rõt.

(4) A mun kál ta tó a ké re lem el bí rá lá sát az el já rás jog erõs 
be fe je zé sé ig fel füg gesz ti, ha a tá mo ga tást kérõ el len fe -
gyel mi, mél tat lan sá gi vagy bün te tõ el já rás van fo lya mat -
ban. Az el já rás jog erõs be fe je zé sét köve tõen a mun kál ta tó
30 na pon be lül ér te sí ti dön té sé rõl a tá mo ga tást ké rõt.

4.  §

(1) A tá mo ga tott a köl csön szer zõ dés meg kö té sét köve -
tõen a 2. mel lék let sze rin ti fo lyó sí tá si ké rel met nyújt be a
mun kál ta tó hoz.

(2) A mun kál ta tó a fo lyó sí tá si ké re lem hez mel lé kelt
köl csön szer zõ dés ben meg ál la pí tott havi tör lesz tõ rész let
alap ján a 1.  § (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint, meg ha tá -
roz za a fo lyó sít ha tó tá mo ga tás havi össze gét, és a tá mo ga -
tot tal meg kö ti a meg ál la po dást.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa át uta lás sal, a tá mo ga tott
ál tal meg adott fo lyó szám lá ra – a ha vi il let ménnyel egy -
ide jû leg – a meg ál la po dás meg kö té sét kö ve tõ hó nap tól
és a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott ide ig
tör té nik.

(4) Ha a havi tör lesz tõ rész let össze gét a pénz ügyi in téz -
mény meg vál toz tat ja, az er rõl  szóló ér te sí tést, to váb bá az
éves el szá mo lást a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül 
a tá mo ga tott kö te les a mun kál ta tó nak be mu tat ni. A mun -
kál ta tó az ér te sí tés, il let ve az el szá mo lás be mu ta tá sát kö -
ve tõ 15 na pon be lül fe lül vizs gál ja a tá mo ga tás havi össze -
gét, és a 1.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen
szük ség sze rint mó do sít ja. A mó do sí tás ról a tá mo ga tot tat
8 na pon be lül írás ban ér te sí ti.

(5) A mun kál ta tó a tá mo ga tás sal kap cso la tos fel té te lek
fenn ál lá sát és kö te le zett sé gek tel je sí té sét fo lya ma to san el -
len õr zi, az eh hez szük sé ges ada to kat nyil ván tart ja.

5.  §

(1) A tá mo ga tást egy összeg ben 60 na pon be lül vissza
kell fi zet ni, és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát azon nal meg kell
szün tet ni, ha a tá mo ga tott

a) hi va tá sos szol gá la ti jog vi szo nya

aa) sa ját ké rel mé re köz szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ba tör té nõ át he lye zés;

ab) le mon dás;

ac) fe gyel mi el já rás ke re té ben szol gá la ti vi szony meg -
szün te té se vagy le fo ko zás fe nyí tés ki sza bá sa;

ad) bün te tõ el já rás ke re té ben szol gá la ti vi szony meg -
szün te tés, le fo ko zás vagy köz ügyek tõl el til tás alkalma -
zása;

ae) mél tat lan ná vá lás

 miatt szû nik meg;
b) a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság ról, a Fõ vá ro si

Bün te tés-vég re haj tá si In té zet bõl, il let ve a Bu da pes ti
Fegy ház és Bör tön bõl sa ját ké ré sé re más szol gá la ti hely re
át he lye zik;

c) nem tesz ele get az in gat lan-adás vé te lé hez kap cso ló -
dó köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fi ze té si, vagy a
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4.  § (4) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek, 
vagy

d) el ide ge ní ti azt a la kást, amely nek meg szer zé se ér de -
ké ben a tá mo ga tást igény be vet te.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a hi va tá sos szol gá la ti jog -
vi szony meg szû né sé nek nap já val meg kell szün tet ni, ha a
tá mo ga tott hi va tá sos szol gá la ti jog vi szo nya

a) kö zös meg egye zés sel;
b) fel men tés sel;
c) a hi va tá sos ál lo mány tag ja ha lá lá val; vagy
d) a tör vény ere jé nél fog va

szû nik meg.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét, il let ve
a tá mo ga tot tal tör tént el szá mo lást köve tõen a jel zá log jog
és az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom in gat lan-nyil ván tar -
tás ban tör té nõ be jegy zé sé nek tör lé sé rõl a mun kál ta tó gon -
dos ko dik.

6.  §

Az or szá gos rend õrfõkapitány, il let ve a bün te tés-vég re -
haj tás or szá gos pa rancs no ka ké re lem re, kü lö nös mél tány -
lást ér dem lõ – a tá mo ga tott nak fel nem ró ha tó, elõ re nem
lát ha tó – kö rül mény fenn ál lá sa ese tén a tá mo ga tás

a) egy össze gû vissza fi ze té se he lyett rész let fi ze tést en -
ge dé lyez het,

b) egy össze gû vissza fi ze té sé tõl el te kint het,
c) to váb bi fo lyó sí tá sát a meg ál la po dás ban rög zí tett

idõ pon tig en ge dé lyez he ti.

7.  §

Ez a ren de let 2008. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

NYILATKOZAT

vissza nem térítendõ lakáscélú támogatás igényléséhez

A tá mo ga tást kérõ neve, rend fo ko za ta: .............................................................................................................................

Szü le té si he lye: ....................................................., ....................... év ...................................... hó .................... nap

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Szol gá la ti he lye: ................................................................................................................................................................

Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................

Te le fon, mo bil szá ma: .......................................................................................................................................................

Hi va tá sos jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................

Csa lá di ál la po ta: ................................................................................................................................................................

Há zas-/élet társ neve: .........................................................................................................................................................

A tá mo ga tást ké rõ vel együtt lakó sze mé lyek:

neve szül. éve ro ko ni kap cso lat
.......................................................... ................ ..........................................................
.......................................................... ................. ..........................................................

Ki je len tem, hogy én, há zas tár sam, élet tár sam, kis ko rú gyer me kem, ve lem a la kás meg vá sár lá sát köve tõen egy ház tar tás -
ban élõ más kö ze li hoz zá tar to zóm Bu da pes ten és 50 km-es kör ze té ben la kás tu laj don nal, la kás hasz ná la tát biz to sí tó jog -
vi szonnyal nem ren del ke zem, il let ve nem ren del ke zik.

........................., 200. ....................................

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

tá mo ga tást kérõ



2. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

KÉRELEM

vissza nem térítendõ lakáscélú támogatás folyósítására

 1. A ké rel me zõ neve, rend fo ko za ta: ...............................................................................................................................

 2. Szü le té si neve: ...........................................................................................................................................................

 3. Any ja neve: ................................................................................................................................................................

 4. Szü le té si hely: ...............................................,  ....................... év ...................................... hó .................... nap

 5. Sze mé lyi azo no sí tó iga zol vány szá ma: ......................................................................................................................

 6. Szol gá la ti he lye: .........................................................................................................................................................

 7. Be osz tá sa: ..................................................................................................................................................................

 8. Mun ka he lyi/mo bil te le fon: .........................................................................................................................................

 9. Hi va tá sos jog vi szony kez de te: ...................................................................................................................................

10. Csa lá di ál la po ta: .........................................................................................................................................................

11. Há zas-/élet társ neve: ..................................................................................................................................................

12. Lak cí me: ....................................................................................................................................................................

13. A ké rel me zõ vel együtt köl tö zõ sze mé lyek: ...............................................................................................................

14. A vá sá rolt la kás címe, ada tai: ....................................................................................................................................

15. A vá sá rolt la kás vé te lá ra: ...........................................................................................................................................

16. A pénz ügyi in téz mény ál tal fo lyó sí tott köl csön:
össze ge: ...............................................................................................................................................................
havi tör lesz tõ rész le te: ..........................................................................................................................................

17. A pénz ügyi in téz mény meg ne ve zé se, címe: ..............................................................................................................

18. Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben és a mel lék le te i ben kö zölt ada tok helyt ál ló sá gá ért bün te tõ jo gi, fe gyel mi és
    anya gi fe le lõs ség gel tar to zom.

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

ké rel me zõ alá írá sa

Mel lék let: 1. adás vé te li szer zõ dés
       2. pénz ügyi in téz mény köl csön szer zõ dé se

3. melléklet a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelethez

MINTA
(2 pél dány ban kell ki töl te ni)

MEGÁLLAPODÁS

a vissza nem térítendõ lakáscélú támogatásról és annak feltételeirõl

mely lét re jött egy rész rõl a ......................................................... (szék hely, adó szám), mint mun kál ta tó kép vi se le té ben
el já ró ............................................... név ................................. be osz tás – a továb biak ban: Tá mo ga tó – más fe lõl
.......................................................... név ................................. be osz tás, mint mun ka vál la ló (szü le té si név: ...............
..........................., any ja neve: ....................................... szü le té si hely, idõ: .................................................. sze mé lyi 
azo no sí tó iga zol vány szá ma: ............................ .....– a továb biak ban: Tá mo ga tott – kö zött a vissza nem té rí ten dõ la kás -
cé lú tá mo ga tás ról  szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM ren de let (a továb biak ban: Ren de let) alap ján, az aláb bi fel té te lek kel:
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1. A meg ál la po dás tár gya, vál la lá sok

1.1. Je len meg ál la po dás tár gya a Tá mo ga tott la kás vá sár lá sa cél já ból, pénz ügyi in téz mény tõl fel vett köl csön havi tör -
lesz tõ rész le té hez tör té nõ vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tá sa 200...év... hó nap és 20...év... hó nap kö zöt ti
idõ szak ban.

1.2. A Tá mo ga tó az elsõ év ben azaz 20... év ...... hó nap tól – 20... év ......  hó na pig havi ...... Ft azaz ..................... fo rint
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt, ame lyet a Ren de let sze rint fe lül vizs gál és szük ség sze rint egy ol da lú jog -
nyi lat ko zat tal mó do sít.

1.3. A Tá mo ga tott vál lal ja, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak ide je alatt a tá mo ga tó val fenn ál ló hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szo nyát bu da pes ti szol gá la ti he lyén fenn tart ja.

2. A meg ál la po dás alap ját ké pe zõ do ku men tu mok, ada tok

2.1. A Fe lek rög zí tik, hogy kö zöt tük je len meg ál la po dás a Ren de let sze rin ti, jó vá ha gyott tá mo ga tá si ké re lem, va la -
mint az an nak mel lék le tét ké pe zõ, az in gat lan el he lyez ke dé se sze rint ille té kes Föld hi va tal nál ér kez te tett in gat -
lan-adás vé te li szer zõ dés és a pénz ügyi in téz ménnyel meg kö tött köl csön szer zõ dés alap ján jött lét re, amely do ku -
men tu mok je len meg ál la po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik.

2.2. A tá mo ga tás tár gya sze rin ti la kás ada tai:
2.2.1. Címe: ..........................................................................................................................................................
2.2.2. Hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................
2.2.3. A Tá mo ga tott tu laj do ni há nya da: ...............................................................................................................
2.2.4. Vé te lá ra Ft-ban: ..........................................................................................................................................

2.3. A la kás vé te lé hez kap cso ló dó pénz ügyi in téz ménnyel kö tött köl csön szer zõ dés ada tai:
2.3.1. A pénz ügyi in téz mény neve: ......................................................................................................................
2.3.2. A köl csön szer zõ dés szá ma, meg kö té sé nek dá tu ma: ..................................................................................
2.3.3. A tel jes köl csön összeg Ft-ban: ...................................................................................................................
2.3.4. A köl csön tel jes fu tam ide je (hó nap): .........................................................................................................
2.3.5. A köl csön le já ra tá nak dá tu ma: ...................................................................................................................
2.3.6. A havi tör lesz tõ rész let össze ge Ft-ban: ......................................................................................................
2.3.7. A köl csön tör lesz té sé re szol gá ló la kos sá gi fo lyó szám la szá ma: ................................................................

3. A tá mo ga tás össze ge és fo lyó sí tá sá nak rend je

3.1. A Tá mo ga tó vál lal ja, hogy a Tá mo ga tott ál tal meg je lölt la kos sá gi fo lyó szám lá ra az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott
össze get min den hó nap ban a havi il let mény fo lyó sí tá sá val egy ide jû leg át utal ja.

3.2. Tá mo ga tott a Ren de let 4.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 8 na pon be lül
be mu tat ja a havi tör lesz tõ rész let vál to zá sá ról  szóló pénz ügyi in téz mény ál tal ki adott ér te sí tést, il let ve a köl csön
tör lesz té sé rõl  szóló éves el szá mo lást. Az elõ írt kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa ese tén a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sát meg kell szün tet ni.

4. A tá mo ga tás biz to sí té ka

A Tá mo ga tott hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás biz to sí té ká ul, a 2.2. al pont ban meg je lölt in gat lant a ............... tá -
mo ga tá si összeg ere jé ig jel zá log jog, va la mint en nek biz to sí tá sá ra el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ter hel je, és ezen
jog és tény a Tá mo ga tó ja vá ra az in gat lan nyil ván tar tás ba be jegy zés re ke rül jön.

5. Fe lek jo gai és kö te le zett sé gei

5.1. A Tá mo ga tott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé nek tu da tá ban ki je len ti, hogy a je len meg ál la po dás meg kö té sé nek alap já ul
szol gá ló jog nyi lat ko za tok, adat szol gál ta tá sok meg té te le kor ki zá ró lag  valós ada to kat szol gál ta tott.

5.2. Tá mo ga tott hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos ada to kat a Tá mo ga -
tó nyil ván tart sa és el len õriz ze.

6. A tá mo ga tás vissza fi ze té se

A Tá mo ga tott tu do má sul ve szi, hogy a Ren de let 5.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett ség ter -
he li.
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7. Egyéb ren del ke zé sek

7.1. A je len meg ál la po dás ban nem sza bá lyo zott fel té te lek re a Pol gá ri Tör vény könyv ren del ke zé sei az irány adók.

7.2. Je len meg ál la po dást a Fe lek kü lön-kü lön el ol vas ták, meg ér tet ték és mint aka ra tuk kal min den ben egye zõt ta núk
elõtt alá ír ták.

Kelt: .................. 200..... ..................... hó nap ...... nap

...................................................... ......................................................
Tá mo ga tó Tá mo ga tott

Pénz ügyi el len je gye zés
Ta núk

1. .....................................................
2. .....................................................

......................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

Jogi el len jegy zés

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

Ké szült 2 ere de ti pél dány ban

Csa to lan dó:
1. szá mú mel lék let: Ké re lem vissza nem té rí ten dõ la kás cé lú tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra
2. szá mú mel lék let: In gat lan adás vé te li szer zõ dés
3. szá mú mel lék let: Pénz ügyi in téz ménnyel kö tött köl csön szer zõ dés
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1062/2008. (IX. 23.) Korm.

határozata

az M0 au tó pá lyá hoz és a Megy eri híd hoz kap cso ló dó
egye di in téz ke dé sek rõl 

A Kor mány az M0 kör gyû rû új sza ka szát ké pe zõ Me -
gyeri híd át adá sá val kap cso la tos for ga lom át ren de zõ dés se -
gí té se ér de ké ben

1. egyet ért az zal, hogy a köz le ke dé si, hír köz lé si és
ener gia ügyi mi nisz ter a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ 
Zrt. út ján – a Fõ vá ro si Ön kor mány zat köz re mû kö dé sé -
vel – a le he tõ leg gyor sabb ütem ben foly tas sa az aqu in cu -
mi híd 10. és 11. szá mú fõút kö zöt ti le ve ze tõ út já nak az
elõ ké szí té sét,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy gyor sít sa fel a Zsám bé ki-me den ce te le pü lé -
se it el ke rü lõ fel tá ró út elõ ké szí tõ mun ká it,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy – a pe res és vi tás ügyek le zá rá sa mel lett – ké -
szít sen elõ meg ál la po dást a Bu da ka lász köz ség és a Po máz
vá ros ön kor mány za tá val a for ga lom nö ve ke dés bõl szár ma -
zó kö vet kez mé nyek mér sék lé sé re al kal mas köz úti be avat -



ko zá sok ról, to váb bá ké szít se elõ a te le pü lé se ket el ke rü lõ
út üte me zett meg épí té sét,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

4. egyet ért az zal, hogy a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener -
gia ügyi mi nisz ter Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt.
mint az M0 Észa ki szek tor és a Megy eri híd be ru há zó ja út -
ján gon dos ko dik ar ról, hogy az át adást kö ve tõ fél év ben
for ga lom szám lá lás tör tén jen és – a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat és az érin tett ke rü le tek egyet ér té sé vel és köz re mû kö dé -
sé vel – ké szül je nek el a tény le ges for ga lom át ren de zõ dés
ha tá sa i nak mér sék lé se cél já ból szük sé ges kis lép té kû be ru -
há zá sok a fõ vá ros te rü le tén,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. év vé gé ig fo lya ma to san

5. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy ké szít sen elõ meg ál la po dást Szi get mo nos tor 
köz ség ön kor mány za tá val ar ról, hogy a Szi get mo nos tor és
Szent end re kö zöt ti köz úti híd he lyett egy ke rék pá ros és
gya lo gos for ga lom bo nyo lí tá sá ra al kal mas kis híd épül jön
fel, amely nek a be ru há zó ja a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej -
lesz tõ Zrt.,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

6. fej lesz té si tá mo ga tást nyújt Szi get mo nos tor köz ség
ön kor mány za ta szá má ra an nak a tér ség- és te le pü lés fej -
lesz té si ha tás nak a he lyet te sí té sé re, amely tõl Szi get mo -

nos tor tér sé ge a köz úti híd ki esé se kö vet kez té ben el esik; a
ka taszt ró fa vé del mi célú tá mo ga tást tér sé gi egyez te tés
ered mé nyei sze rint, a nem ka taszt ró fa vé del mi célú tá mo -
ga tást Szi get mo nos tor köz ség ön kor mány za ta igé nyei
alap ján köz le ke dé si, tu risz ti kai, kör nye zet vé del mi cé lok -
ra, il let ve a szi ge ten élõ gyer me kek he lyi ok ta tá sá hoz
szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé re le het fel hasz nál ni, a
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter elõ ze tes
tá jé koz ta tá sa – köz le ke dé si célú fel hasz ná lás ese tén egyet -
ér té se – mel lett,

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: az elõ ké szí tõ mun ka üte mé nek meg fe le lõ en

7. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy az út fej lesz té si be ru há zá sok hoz szük sé ges
2009. évi for rást a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi
Mi nisz té ri um fe je zet költ ség ve té sé ben ter vez ze meg,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2009. évi költ ség ve tés ter ve zé se ke re té ben

8. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy tart son kap cso la tot az érin tett ön kor mány za -
tok kal és tá jé koz tas sa õket a meg tett in téz ke dé sek ha tá sa i -
ról és a ter ve zett lé pé sek rõl.

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2009. év vé gé ig fo lya ma to san

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