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III. Kormány rendeletek

A Kormány
125/2009. (VI. 15.) Korm.

ren de le te

a lakáscélú állami támogatásokról  szóló 
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, 

valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó
állami kezesség vállalásának és érvényesítésének

részletes szabályairól  szóló 
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 91.  § (1) be kez dés
e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az Al -
kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog -
al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.) 1.  § (4) be -
kez dé se a kö vet ke zõ 13. pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té -
se a kö vet ke zõ:]

„13. mun ka ké pes ség-csök ke nést, il let ve egész ség ká ro -
so dást szen ve dett sze mély: az a sze mély, aki mun ka ké pes -
sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, il let ve leg alább
50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett.”

2.  §

Az R1. a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:
„1/A.  § 2009. jú li us 1-jén vagy azt köve tõen
a) a la kás épí té si (-vá sár lá si) ked vez mény re,
b) a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sá ra,
c) jel zá log le vél lel fi nan szí ro zott hi te lek ka mat tá mo ga -

tá sá ra,
d) ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tás ra,
e) az ér té ke sí tés vagy bér be adás cél já ra  való la kás épí -

tés ka mat tá mo ga tá sá ra
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek alap ján az e ren de let sze -
rin ti ál la mi tá mo ga tás nem nyújtható.”

3.  §

Az R1. 5/C.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben az igény lõ há zas pár vál lalt gyer me ke
után nem igé nyelt csa lád tá mo ga tá si el lá tást, ak kor a gyer -
mek vál la lás tel je sí té sét iga zo ló ok ira tot – an nak ki ál lí tá sát 
kö ve tõ 60 na pon be lül – kö te les a meg elõ le ge zõ köl csönt
fo lyó sí tó hi tel in té zet nek be mu tat ni, il let ve be je len te ni.
Amennyi ben a tá mo ga tott sze mély a gyer mek vál la lás tel -
je sí té sét ezen ha tár idõn túl je len ti be, ak kor a hi tel in té zet
a jó vá íran dó ked vez mény össze gét csök ken ti az ál la mi kö -
ve te lés sel, azaz a gyer mek vál la lás tel je sí té sét iga zo ló ok -
irat ki ál lí tá sa és a be je len tés tény le ges idõ pont ja kö zöt ti
idõ tar tam alatt az ál lam ál tal ki fi ze tett ka mat tal, költ ség gel 
és ka mat tá mo ga tás sal. A hi tel in té zet a havi el szá mo lá sá -
ban az ál la mi kö ve te lés sel csök ken tett ked vez mény össze -
gét igé nyel he ti a köz pon ti költ ség ve tés tõl.”

4.  §

(1) Az R1. 18.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A köz vet len tá mo ga tá sok és a ka mat tá mo ga tá sok
igény be vé te li fel té te le i nek meg lé tét a fo lyó sí tó hi tel in té -
zet vagy a köl csönt nyúj tó biz to sí tó in té zet (a továb biak ban 
együtt: hi tel in té zet) kö te les el len õriz ni. A la kás épí té si
ked vez mény, va la mint a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga -
tá sa – e ren de let 5. és 7.  §-ában sza bá lyo zott – sze mé lyi
fel té te le i nek meg lé tét, a meg elõ le ge zõ köl csön fel té te lét
ké pe zõ gyer mek meg szü le té sét ki vé ve, az igény lõ la kó he -
lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: ön -
kor mány zat) jegy zõ je iga zol ja a fo lyó sí tó hi tel in té zet nek.”

(2) Az R1. 18.  § (2) be kez dés c) pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket a kö vet ke zõk
sze rint kell iga zol ni:]

„c) a mun ka ké pes ség-csök ke nést, il let ve egész ség ká ro -
so dást szen ve dett sze méllyé vá lást az Or szá gos Re ha bi li -
tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet iga zo lá sá val,”

(3) Az R1. 18.  § (16) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(16) A Kincs tár ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va mél tá -
nyos sá gi el já rást nem foly tat hat le, ki vé ve a rész let fi ze tés
en ge dé lye zé sét. A ked vez mény, az adó-vissza té rí té si tá -
mo ga tás, ille tõ leg a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa
(15) be kez dés sze rin ti és rész le tek ben tör té nõ vissza fi ze té -
se ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a ké rel me zõ iga zol ja, hogy
a tá mo ga tás azon na li és egy össze gû meg fi ze té se csa lá di,
jö ve del mi, va gyo ni és szo ci á lis kö rül mé nye i re is te kin tet -
tel arány ta la nul sú lyos ter he lést je lent.”

5.  §

(1) Az R1. 21.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(3) Ha a la kás tu laj do no sa la ká sá nak egy ré szét ide ge -
ní ti el, a ked vez mény, az adó-vissza té rí té si tá mo ga tás, ille -
tõ leg a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa össze gé nek
csak az el ide ge ní tés re ke rü lõ tu laj do ni há nyad ra jutó ará -
nyos ré szét kell vissza fi zet ni. Eb ben az eset ben a jegy zõ
ha tá ro zat ban in téz ke dik a tel jes tá mo ga tá si összeg vissza -
fi ze té sét biz to sí tó jel zá log jog nak, va la mint el ide ge ní té si
és ter he lé si ti la lom nak a tö röl te té se iránt, to váb bá ha tá ro -
zat ban in téz ke dik a vissza fi ze té si kö te le zett ség alá nem
esõ tá mo ga tá si összeg nek meg fe le lõ a Ma gyar Ál la mot
meg il le tõ jel zá log jog, il let ve az azt biz to sí tó el ide ge ní té si
és ter he lé si ti la lom a tá mo ga tott la kás ra tör té nõ be je gyez -
te té se iránt.”

(2) Az R1. 21.  § (6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a la kás tu laj do no sa a (4) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ le jár tá ig az újabb la kás meg szer zé sét hi telt ér dem lõ en
iga zol ja (az adás vé te li vagy cse re szer zõ dés ese tén a tu laj -
don jog be jegy zé se irán ti ké re lem in gat lan-nyil ván tar tá si
be jegy zé sét tar tal ma zó hi te les tu laj do ni lap má so la tá val,
épí tés ese té ben a hasz ná lat ba vé te li en ge dély be mu ta tá sá -
val), és a ko ráb bi la kás el ide ge ní té sé bõl szár ma zó tel jes
be vé telt – csök kent ve a (16) be kez dés ben fog lal tak -
kal – szám lá val vagy szer zõ dés sel és ér ték becs lés sel iga -
zol tan az új la kás meg szer zé sé re for dí tot ta, az (1) be kez -
dés sze rin ti kö te le zett ség az ere de ti ha tár idõ le jár tá ig
 terheli. A ked vez ményt, az adó-vissza té rí té si tá mo ga tást,
a meg elõ le ge zõ köl csön idõ sza ka alatt az ál lam ál tal
 fizetett el len szol gál ta tá so kat, ille tõ leg a fi a ta lok ott hon te -
rem té si tá mo ga tá sa vissza fi ze té sét biz to sí tó jel zá log jog -
nak az in gat lan-nyil ván tar tás ban az újabb la kás ra  való át -
jegy zé se iránt az ön kor mány zat jegy zõ je in téz ke dik. A
meg elõ le ge zõ köl csönt biz to sí tó jel zá log jog újabb in gat -
lan ra tör té nõ át je gyez he tõ sé gé rõl a hi tel in té zet dönt és
 intézkedik.”

(3) Az R1. 21.  § (9) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ha az el adó a ko ráb bi la kás el ide ge ní té sé bõl szár -
ma zó – a (16) be kez dés ben fog lal tak kal csök ken tett – be -
vé tel nek csak egy ré szét for dí tot ta az újabb la kás meg szer -
zé sé re, úgy a tá mo ga tás nak az el adá si és a vé tel ár kü lön bö -
ze té vel ará nyos ré szét kell vissza fi zet nie. Eb ben az eset -
ben a jegy zõ a ha tá ro za tá val a vissza fi ze té si kö te le zett ség
alá nem esõ tá mo ga tá si há nyad ra jutó jel zá log jo got, to váb -
bá an nak biz to sí tá sá ra az el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat
az újabb in gat lan ra a Ma gyar Ál lam ja vá ra be je gyez te ti.”

(4) Az R1. 21.  §-a a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel egé szül
ki:

„(16) A ko ráb bi la kás el ide ge ní té sé bõl szár ma zó be vé -
tel csök kent he tõ

a) a la kás ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel után az ál la -
mi adó ha tó ság ál tal iga zol tan meg fi ze tett sze mé lyi jö ve de -
lem adó össze gé vel,

b) az zal az összeg gel, me lyet az adós az el ide ge ní tés bõl 
szár ma zó be vé tel bõl az ér té ke sí tett la kás épí té sét, vá sár lá -

sát, bõ ví té sét szol gá ló la kás cé lú hi tel in té ze ti köl csön egy -
össze gû elõ tör lesz té sé re és an nak díj ára for dí tott,
de leg fel jebb ak ko ra összeg gel, hogy az így csök ken tett
be vé tel össze ge el ér je az igény be vett köz vet len tá mo ga tá -
sok együt tes össze gé nek kétszeresét.”

6.  §

(1) Az R1. 24.  § (5)–(6) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) Ha a 2009. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos jog sza -
bá lyok alap ján a fi a tal há zas pár ké rel mé re a szü le ten dõ
gyer mek re te kin tet tel a ked vez ményt a hi tel in té zet ön ál ló
köl csön ként elõ le gez te meg, és a gyer mek azért nem szü le -
tik meg,

a) mert a há zas tár sak egyi ke el hunyt, vagy
b) a gyer mek meg szü le té sét a há zas tár sak egyi ké nek

mun ka ké pes ség-csök ke nést, il let ve egész ség ká ro so dást
szen ve dett sze méllyé vá lá sa kö vet kez té ben nem vál lal ták,
vagy

c) a gyer mek a ter hes ség 26. be töl tött he tét köve tõen
hal va szü le tik,
a fo lyó sí tó hi tel in té zet hez be nyúj tott – az a)–c) pon tok ban
fog lal tak iga zo lá sát is tar tal ma zó – ké re lem re a tõ ke tar to -
zást a köz pon ti költ ség ve tés fi ze ti ki az adós he lyett. A ké -
rel met a meg elõ le ge zés rõl  szóló szer zõ dés ben vál lalt ha -
tár idõ le tel tét kö ve tõ 60. na pig le het be nyúj ta ni. Ha az
igény lõ a ké rel met 60 na pon túl nyújt ja be, úgy a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül a hi tel in té ze ten ke -
resz tül kö te les vissza fi zet ni az ese mé nyek be kö vet ke zé se
és a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ja kö zöt ti idõ tar tam
alatt az ál lam ál tal ki fi ze tett ka ma tot, költ sé get és ka mat tá -
mo ga tást.

(6) Az épít ke zés ide jé re és a 21.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ szak le tel té ig a la kás épí té si ked vez -
mény re, a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sá ra, a meg -
elõ le ge zõ köl csön bõl át ala kult la kás épí té si ked vez mény -
re – csök kent ve a meg elõ le ge zõ köl csön szer zõ dés meg kö -
té sé tõl a gyer mek vál la lás tel je sí té sé ig el telt idõ tar tam -
mal – az 5/A.  § (8) be kez dé se sze rint eset le ge sen vissza fi -
ze ten dõ összeg biz to sí té ka ként a Ma gyar Ál lam ja vá ra az
épü lõ, a fel épült, a bõ ví tett vagy a meg vá sá rolt la kást jel -
zá log jog, va la mint an nak biz to sí tá sá ra el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti la lom ter he li. Az 5/A.  §, il let ve 12. és 13.  § alap ján
fel vett, ille tõ leg a 12.  §-ában fog lalt jel zá log le vél fe de ze -
té nek cél já ra elõ ze tesen nyúj tott köl csö nök biz to sí té ka -
ként el fo ga dott in gat la no kat a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet
ja vá ra a Ma gyar Ál la mot meg elõ zõ rang he lyen jel zá log -
jog (ön ál ló zá log jog), va la mint an nak biz to sí tá sá ra el ide -
ge ní té si és ter he lé si ti la lom ter he li. Amennyi ben a hi tel in -
té zet ál tal nyúj tott ál la mi ka mat tá mo ga tá sú köl csö nök bõl
épí tett, vá sá rolt, bõ ví tett, il let ve kor sze rû sí tett in gat lan
nem fe de ze te a köl csön nek, úgy erre az in gat lan ra – az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba az em lí tett kö ve te lé sek meg szû né -
sé ig, ille tõ leg tel jes vissza fi ze té sü kig – az ál lam ja vá ra el -
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ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell be je gyez ni. A Ma gyar
Ál lam ja vá ra  szóló jel zá log jog, va la mint az el ide ge ní té si
és ter he lé si ti la lom be je gyez te té sét a tá mo ga tást fo lyó sí tó
hi tel in té zet ké rel me zi. Amennyi ben a hi tel fu tam ide je alatt 
an nak cél já ul szol gá ló in gat lan vá lik a hi tel fe de ze té vé,
vagy a hi tel cél sze rin ti in gat lan ér té ke sí tés re ke rül, vagy az 
in gat lan le bon tá sa ter mé sze ti ka taszt ró fa kö vet kez té ben
vált szük sé ges sé, ezen in gat lant a hi tel hez kap cso ló dó an
ter he lõ, a Ma gyar Ál lam ja vá ra fenn ál ló el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom tör lé sé re vo nat ko zó en ge délyt – az adó -
sok ké rel mé re – a Kincs tár adja ki.”

(2) Az R1. 24.  §-a a kö vet ke zõ (18) be kez dés sel egé szül
ki:

„(18) Az 5/A.  § (8) be kez dé se sze rint eset le ge sen
vissza fi ze ten dõ össze get, úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
meg kell ál la pí ta ni a vál lalt gyer mek(ek)re jutó ked vez -
mény össze gét, ki kell szá mí ta ni hó na pok ban ki fe jez ve
a meg elõ le ge zés idõ tar ta má nak fel sõ ha tá ra, és a szer zõ -
dés kö tés idõ pont ja kö zöt ti idõ tar ta mot, to váb bá meg kell
ha tá roz ni a meg elõ le ge zõ köl csön szer zõ dés meg kö té se kor 
ha tá lyos – az adós he lyett az ál lam ál tal fi ze ten dõ – ka mat
és költ ség té rí tés szá za lé kos mér té két. Az eset le ge sen
vissza fi ze ten dõ össze get, a meg elõ le ge zõ köl csön össze -
ge, az idõ tar tam, va la mint a szá za lé kos mér ték figye -
lembe véte lével kell ki szá mí ta ni.”

7.  §

(1) A fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke -
zes ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R2.) 2.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás to váb bi fel té te le,
hogy]

„a) a nyúj tott köl csön tel jes össze ge nem ha lad hat ja
meg a hi tel cél sze rin ti in gat lan vé tel árá nak, új la kás vá sár -
lá sa vagy épí té se ese tén pe dig a te le kár ral együtt szá mí tott
ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó vé tel árá nak vagy épí té -
si költ sé gé nek 70%-át,”

(2) Az R2. 2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé -
szül ki:

[Az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás to váb bi fel té te le,
hogy]

„e) a köl csönt fo rint ban nyújt ják és a tör lesz té se is csak
fo rint ban tör tén het, ár fo lyam koc ká za tot a köl csönt igény -
be vevõ nem vi sel.”

8.  §

Az R2. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az ál la mi ke zes ség vál la lás fel té te le, hogy a köl -
csön tel jes hi tel díj mu ta tó já nak mér té ke ki sebb, mint a köl -
csönt nyúj tó hi tel in té zet ál tal ál la mi ke zes ség vál la lás nél -
kül, fo rint ban, ka mat tá mo ga tás szem pont já ból azo nos fel -
té te lek kel nyúj tott la kás köl csön tel jes hi tel díj mu ta tó ja.
Amennyi ben a köl csön tá mo ga tott és nem tá mo ga tott köl -
csön ré szek bõl áll, az egyes köl csön ré szek re vo nat ko zó
tel jes hi tel díj mu ta tó nak ki sebb nek kell len nie, mint a hi tel -
in té zet ál tal az adott köl csön résszel azo nos fel té te lek kel,
de ál la mi ke zes ség vál la lás nél kül nyúj tott la kás köl csön
tel jes hi tel díj mu ta tó ja.”

9.  §

Az R2. 7.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke dés lép:

„Amennyi ben az ál la mi ke zes ség vál la lás sal érin tett hi -
tel szer zõ dés fel mon dás ra ke rül, vagy a vég le já rat kor a köl -
csönt az adós még nem fi zet te tel je sen vissza, a hi tel in té zet 
a hi tel szer zõ dés le já ra tát, il let ve – amennyi ben az ko ráb -
bi – an nak fel mon dá sát kö ve tõ 180 nap tá ri na pon be lül ér -
vé nye sít he ti az ál la mi ke zes ség vál la lás ból ere dõ jo ga it az
ál la mi adó ha tó ság nál. E ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés -
sel jár.”

10.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R1. 7.  § (1) be kez dés a) pont já nak 3. al pont já ban
a ,,tes ti vagy szel le mi fo gya té kos sá ga (be teg sé ge)  miatt
mun ka ké pes sé gét leg alább hat van hét szá za lék ban el vesz -
tet te” szö veg rész, b) pont já nak 1. al pont já ban a ,,mun ka -
ké pes sé gét leg alább hat van hét szá za lék ban el vesz tet te”
szö veg rész, va la mint b) pont já nak 3. al pont já ban és
c) pont já ban az „a mun ka ké pes sé gét leg alább hat van hét
szá za lék ban el vesz tet te” szö veg rész he lyé be a ,,mun ka ké -
pes ség-csök ke nést, il let ve egész ség ká ro so dást szen ve dett
sze mély” szö veg lép.

(3) Az R1. 21.  § (10) be kez dé sé ben a ,,15 na pon be lül”
szö veg rész he lyé be a ,,30 na pon be lül” szö veg, a ,,15 nap”
szö veg rész he lyé be a ,,30 nap” szö veg lép.

(4) Az R2. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

11.  §

Ha tá lyát vesz ti:
a) a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.

(I. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 165/2008.
(VI. 27.) Korm. ren de let 7.  §-a,

b) az R2. 2.  § (1) be kez dés d) pont ja,
c) az R2. 4.  §-a,
d) az R2. 6.  § (4) be kez dé se.
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12.  §

(1) Az R1. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel a ha tály ba lé pést
köve tõen be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek re kell al kal maz -
ni. A 2009. jú li us 1-jét meg elõ zõ en a hi tel in té zet hez be -
nyúj tott ké rel mek re – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek -
kel – a 2009. jú ni us 30-án ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.

(2) Az R1. e ren de let 1.  §-ával, 3–6.  §-ával meg ál la pí -
tott, va la mint 10.  § (2)–(3) be kez dé sé vel mó do sí tott ren -
del ke zé se it az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be -

nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek re, il let ve fo lyó sí tott tá mo ga -
tá sok ra is al kal maz ni kell.

(3) Az R2. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel az e ren de let
hatályba lépését köve tõen be nyúj tott hi tel ké rel mek re kell
al kal maz ni.

(4) Az R2. e ren de let 9.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé -
sét e ren de let hatályba lépését köve tõen lét re jött ke zes sé -
gek ese té ben kell al kal maz ni.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let hez

Igénylõlap az állami kezesség beváltásához

...................................................
hi tel in té zet meg ne ve zé se

I. Az adós(ok) ada tai

 1. Neve: ..........................................................................................................................................................................

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

 3. Any ja szü le té si neve: ..................................................................................................................................................

 4. Lak he lye/szék he lye: ...................................................................................................................................................

 5. Adó azo no sí tó jele: ......................................................................................................................................................

 6. Bank szám la szá ma: .....................................................................................................................................................

 Az ál la mi ke zes ség vál la lás mel lett nyúj tott köl csön ada tai a meg kö tött szer zõ dés alap ján

II. A köl csön

 1. A ke zes ség jog sza bá lyi alap ja: ...................................................................................................................................

 2. A szer zõ dés szá ma: ....................................................................................................................................................

 3. A szer zõ dés kel te: ......................................................................................................................................................

 4. A ga ran tált hi tel rész össze ge: .....................................................................................................................................

 5. A ke zes ség vál la lá si díj össze ge: .................................................................................................................................

 6. A ke zes ség vál la lá si díj meg fi ze té sé nek mód ja (hi tel in té zet meg hi te lez te, vagy a hi tel fel ve võ egy összeg ben meg fi -
zet te): ..........................................................................................................................................................................

 7. A köl csön tel jes össze ge: ...........................................................................................................................................

 8. A hi tel cél sze rin ti in gat lan vé te lá ra: ...........................................................................................................................

 9. Új la kás épí té se vagy vá sár lá sa ese tén a te le kár ral együtt szá mí tott, ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó épí té si költ ség 
vagy vé tel ár: ...............................................................................................................................................................



10. A hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan hi tel biz to sí té ki ér té ke: ............................................................................................

11. A hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan címe, hely raj zi szá ma: ............................................................................................

12. A köl csön le já ra ta: .....................................................................................................................................................

13. A köl csön le jár ta kor/fel mon dá sa kor vissza nem fi ze tett ga ran tált hi tel rész, ke zes ség vál la lá si díj és az ezek re fel szá -
mí tott ka mat és ke ze lé si költ ség össze ge az egyes ele me ket kü lön fel tün tet ve: ........................................................

14. Az igény lõ lap be nyúj tá sa kor fenn ál ló vissza nem fi ze tett ga ran tált hi tel rész, ke zes ség vál la lá si díj és az ezek re fel -
szá mí tott ka mat és ke ze lé si költ ség össze ge az egyes ele me ket kü lön fel tün tet ve: ...................................................

15. A köl csön le jár ta kor/fel mon dás kor ér vé nyes, a köl csön szer zõ dés ben fog lalt ka mat napi össze ge: ..........................

III. Az ál la mi ke zes ség be vál tás ada tai

 1. Az ál la mi ke zes ség be vál tás jo go sult ja: ......................................................................................................................

 2. A ke zes ség be vál tás jo go sult já nak pénz for gal mi bank szám la szá ma:  ........................................................................

 3. Az át uta lan dó ke zes ség össze ge (a tõke, a köl csön le jár ta kor/fel mon dás kor ér vé nyes ka mat és ke ze lé si költ ség, to -
váb bá azok együt tes össze ge, a napi ka mat mér té ke és kez dõ idõ pont ja): ................................................................

 4. A ke zes ség be vál tás in do ka: .......................................................................................................................................

IV. Mel lék le tek

 1. Köl csön szer zõ dés és an nak mel lék le tét ké pe zõ do ku men tu mok má so la ta

 2. Köl csön szer zõ dés-mó do sí tá sok és an nak mel lék le tét ké pe zõ do ku men tu mok má so la ta

 3. A biz to sí té kok ról  szóló szer zõ dé sek és mel lék le tek má so la ta

 4. A biz to sí té kok mó do sí tá sá nak in do kai

 5. A biz to sí té kok ból tör tént meg té rü lés té nyét és össze gét iga zo ló do ku men tum, meg té rü lés hi á nyá ban a bank nem le -
ges nyi lat ko za ta

 6. Óva dé ki szer zõ dés ese tén az óva dé ki szer zõ dés, an nak hi á nyá ban a hi tel in té zet nem le ges nyi lat ko za ta

 7. A köl csön szer zõ dés fel mon dá sát iga zo ló irat és/vagy a köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro zott utol só tör lesz tõ rész let,
ille tõ leg egy össze gû fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re nyit va álló fi ze té si ha tár idõ ered mény te len le tel tét iga zo ló
irat, va la mint az azok kéz be sí té sét iga zo ló irat

 8. A szer zõ dés egy ol da lú fel mon dá sá ra okot adó ma ga tar tás vagy kö rül mény meg szün te té sé re tör té nõ fel szó lí tás

 9. A kö te le zett tar to zá sát rész le te sen be mu ta tó ki mu ta tás

10. A hi tel ké pes ség- és fe de zet vizs gá lat do ku men tu mai

11. Az 1.  § (2)–(8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ket iga zo ló ok ira tok, do ku men tu mok má so la ta

Kelt: ................................................, ..... év ..... hó ..... nap

P. H.

................................................
igény lõ” 
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A Kormány
126/2009. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a közigazgatási versenyvizsgáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 80.  §
(1) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, va la mint az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

Hatály

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a vizs gá zó ra, a vizs gáz ta -
tó ra és a vizs ga biz tos ra.

(2) A ren de let ha tá lya az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl
ki ter jed a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra, a Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ra
(a továb biak ban: KSZK), a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé re és a fel ké szí tõ tan fo lya mot
szer ve zõ, fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fo gya té kos vizs gá zó: a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i -

ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXVI. tör vény 4.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély,

b) hát rá nyos hely ze tû vizs gá zó: az a vizs gá ra je lent ke -
zés idõ pont já ban 35. élet évét be nem töl tött je lent ke zõ,
akit kö zép fo kú ta nul má nyai so rán csa lá di kö rül mé nyei,
szo ci á lis hely ze te  miatt a jegy zõ vé de lem be vett, il let ve,
aki után rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tást fo lyó sí -
tot tak, il let ve rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re
jo go sult, vagy ál la mi gon do zott volt,

c) köz igaz ga tá si gya kor lat: a Ktv. 72.  § (7) be kez dé se
sze rin ti gya kor lat,

d) köz igaz ga tá si ver seny vizs ga szak bi zott ság (a továb -
biak ban: szak bi zott ság): az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs -
ga bi zott ság (a továb biak ban: OKV) ke re té ben mû kö dõ,
a köz igaz ga tá si ver seny vizs gá val kap cso la tos egyes fel -
ada tok el lá tá sá ra lét re jött bi zott ság,

e) köz igaz ga tá si ver seny vizs ga-szer ve zõ (a továb biak -
ban: vizs ga szer ve zõ): a KSZK és a Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve,

f) vizs ga biz tos: aki az írás be li, il let ve a szó be li vizs gán
a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga rend jé re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sát fel ügye li,

g) vizs gá zó: a Ktv. 10/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott sze mély,

h) vizs gáz ta tó: a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga tan anya -
gát szá mon kérõ, e ren de let alap ján fel kért sze mély.

A versenyvizsga

3.  §

(1) A köz igaz ga tá si ver seny vizs ga (a továb biak ban:
ver seny vizs ga) cél ja an nak fel mé ré se, hogy a vizs gá zó
ren del ke zik-e a köz igaz ga tás ban  való mun ka vég zés hez
szük sé ges mû velt ség gel, kész sé gek kel és ké pes sé gek kel.

(2) A ver seny vizs gá nak írás be li és szó be li ré sze van. Az 
írás be li vizs ga rész meg elõ zi a szó be li vizs ga részt. Szó be li
vizs gá ra az bo csát ha tó, aki az írás be li vizs gán leg alább
120 pon tos ered ményt ért el.

(3) A ver seny vizs ga két szin tû: kö zép szin tû és fel sõ szin -
tû. A fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel nem ren del ke zõ vizs -
gá zó a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés nél ki vá laszt ja,
hogy kö zép szin tû vagy fel sõ szin tû ver seny vizs gát tesz. A
fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ vizs gá zó fel sõ -
szin tû ver seny vizs gát tesz. A vizs gá zó a ver seny vizs ga
szint jét a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés után nem
vál toz tat hat ja meg.

(4) Az I. be so ro lá si osz tály ba a Ktv. 26.  § (2) be kez dé se
alap ján tör té nõ be so ro lás hoz fel sõ szin tû ver seny vizs ga
vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga szük sé ges.

A vizsgakövetelmények

4.  §

(1) A ver seny vizs ga vizs ga kö ve tel mé nyei:
a) al kot mány- és jogi is me re tek,
b) köz igaz ga tás-tu do má nyi és köz igaz ga tá si is me re tek,
c) tár sa da lom is me re tek,
d) gaz da sá gi és pénz ügyi is me re tek,
e) em be ri jogi, eti kai és adat ke ze lé si is me re tek.

(2) A ver seny vizs ga tan tár gya it, azok le írá sát, tan anya -
gát és a vizs ga kér dé se ket – a KSZK ja vas la tá ra – az OKV
el nök sé ge ál la pít ja meg. A tan anya got és az írás be li vizs ga 
teszt kér dé se it, azok meg ol dá sát a KSZK hon lap ján kell
köz zé ten ni. A KSZK a ja vas la tát a szak bi zott ság vé le mé -
nyé nek figye lembe véte lével ké szí ti el.

A vizsgarendszer felügyelete

5.  §

(1) A ver seny vizs ga rend szer fel ügye le tét a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
lát ja el. E jog kö ré ben el jár va kü lö nö sen:
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a) el len õr zi a vizs ga szer ve zõk mû kö dé sét, a vizs ga -
szer ve zõk ál tal biz to sí tott fel té te le ket, a ver seny vizs gáz ta -
tás szín vo na lát,

b) el len õr zi a vizs gáz ta tás le bo nyo lí tá sát,
c) el bí rál ja a vizs gá zó ver seny vizs gá ról  való ki zá rá sá -

ról ho zott vizs ga szer ve zõi dön tés el len be nyúj tott pa naszt,
d) vizs gál ja a ver seny vizs ga rend szer mû kö dé sé vel

kap cso la tos szak mai-mód szer ta ni, fej lesz té si, koordiná -
ciós fel ada tok el lá tá sát,

e) el len õr zi a ver seny vizs ga díj fel hasz ná lá sát,
f) el bí rál ja a vizs ga bi zott ság el nö ké nek, il let ve tag já -

nak össze fér he tet len sé gé vel kap cso lat ban ho zott vizs ga -
szer ve zõi dön tés el len be nyúj tott pa naszt,

g) el bí rál ja a KSZK mint vizs ga szer ve zõ el já rá sát ki fo -
gá so ló vizs gá zói pa naszt.

(2) Az (1) be kez dés a), b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott 
fel ada tok el lá tá sá ban a KSZK köz re mû kö dik a mi nisz ter
ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint.

A KSZK feladatai

6.  §

(1) A KSZK fel ada tai kü lö nö sen:
a) or szá gos fel mé rést vé gez a ver seny vizs ga rend szer -

rel kap cso lat ban,
b) ve ze ti a ver seny vizs gá val össze füg gõ nyil ván tar tást, 

rend sze re zi és össze sí ti a ver seny vizs gá ra vo nat ko zó ada -
to kat,

c) szer ve zi, ko or di nál ja és le bo nyo lít ja a ver seny vizs -
ga rend szer hez kö tõ dõ hely szí ni mo ni tor ing vizs gá la to kat,

d) az OKV el nök sé gé nek jó vá ha gyá sá val mód szer ta ni
aján lást ad ki a ver seny vizs gák szer ve zé sé hez, a vizs ga bi -
zott sá gok mun ká já hoz, a vizs ga kö ve tel mé nyek egy sé ges
ér vé nye sí té sé hez,

e) szak mai-mód szer ta ni ér te kez le tet szer vez a vizs ga -
szer ve zõk ré szé re,

f) to vább kép zést tart a vizs gáz ta tók, fel ké szü lést se gí tõ
szak ér tõk ré szé re,

g) be szá mol a mi nisz ter nek, va la mint az OKV el nök -
ség nek a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 30-ig a ver seny vizs gák
ta pasz ta la ta i ról,

h) be szá mol a mi nisz ter nek a vizs ga dí jak fel hasz ná lá -
sá ról.

(2) A KSZK az (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro -
zott be szá mo lót a hon lap ján köz zé te szi.

A vizsgaszervezõ

7.  §

(1) Ver seny vizs gát a KSZK és a Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve szer vez het.

(2) A vizs ga bi zott ság mû kö dé sé vel, a ver seny vizs ga
szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat
a vizs ga szer ve zõ lát ja el. A vizs ga szer ve zõ mint adat fel -
dol go zó köz re mû kö dik a KSZK ál tal ve ze tett ver seny vizs -
ga nyil ván tar tás sal össze füg gõ he lyi fel ada tok el lá tá sá ban.

(3) A vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je fe le lõs a ver seny vizs ga
jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rin ti le bo nyo lí tá sá ért,
a vizs ga bi zott ság mû kö dé sé nek jog sze rû sé gé ért.

Szervezett felkészülés a versenyvizsgára

8.  §

(1) A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve a ver seny vizs gá ra tör té nõ fel ké szü lés ér de -
ké ben fel ké szí tõ tan fo lya mot szer vez, ame lyen a vizs gá zó
sza bad mér le ge lé se alap ján, té rí té si díj el le né ben ve het
részt.

(2) A ver seny vizs gá ra tör té nõ fel ké szü lés ér de ké ben
a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban
sze rep lõ szer ve zet vagy sze mély is szer vez het fel ké szí tõ
tan fo lya mot.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tan fo lya -
mon az OKV el nök sé ge ál tal el fo ga dott és a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ha tó sá gi jog kör ben en -
ge dé lye zett kép zé si prog ram sze rint kell ok tat ni.

(4) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tan fo lyam
dí ját a szer ve zõ maga ál la pít ja meg, azon ban az nem le het
ma ga sabb, mint a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap két sze re se.

A versenyvizsga díja

9.  §

(1) A ver seny vizs ga díja két rész bõl áll, az írás be li és
a szó be li vizs ga rész dí já ból. A vizs ga dí jat vizs ga ré szen -
ként (írás be li, szó be li) kell meg ál la pí ta ni. A vizs ga díj
a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 50%-a. Az írás be li vizs ga -
rész vizs ga dí ja a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 20%-a,
a szó be li vizs ga rész a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 30%-a.

(2) A vizs gá zó az írás be li és a szó be li vizs ga rész dí ját
leg ké sõbb a vizs ga rész meg kez dé sét meg elõ zõ 3. mun ka -
na pig fi ze ti meg.

(3) A vizs ga dí jat a KSZK Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett szám lá já ra kell be fi zet ni. A vizs gá zó ál tal be fi ze tett
ver seny vizs ga dí jat az aláb bi ak sze rint kell meg osz ta ni:

a) a vizs gáz ta tó bi zott ság el nö két és töb bi tag ját a szó -
be li vizs ga rész díj 20–20%-a,

b) az írás be li vizs gát ja ví tó vizs gáz ta tót az írás be li
vizs ga rész díj 10%-a.
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c) a vizs ga biz tost az írás be li és a szó be li vizs ga rész díj
5–5%-a,

d) a KSZK-t az írás be li vizs ga rész díj 10%-a és a szó -
be li vizs ga rész díj 5%-a,

e) a vizs ga szer ve zõt a fenn ma ra dó összeg
il le ti meg.

(4) A (3) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott össze get
a vizs ga szer ve zõ nek a ver seny vizs gáz ta tás mû köd te té sé re
kell for dí ta nia. A vizs ga szer ve zõ a vizs ga díj fel hasz ná lá -
sá ról – a KSZK ál tal meg ha tá ro zott rend ben – a KSZK felé 
fél éven te el szá mol.

(5) A (3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott össze get
a KSZK a ver seny vizs ga rend szer mû köd te té sé re kö te les
for dí ta ni, amely nek fel hasz ná lá sá ról a KSZK éven te be -
szá mo lót ké szít a mi nisz ter nek.

(6) A (3) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt össze gek ki -
fi ze té sét a KSZK tel je sí ti.

(7) A ver seny vizs ga is mét lé se ese tén (a továb biak ban:
is mét lõ vizs ga) a ver seny vizs ga díj jal meg egye zõ össze gû
dí jat kell fi zet ni. Vizs ga rész is mét lé se ese tén vizs ga rész
dí jat kell fi zet ni. E díj meg osz tá sá ra a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz ni.

(8) Ha a vizs gá zó a ver seny vizs ga el ha lasz tá sát kéri, ak -
kor ha lasz tá si dí jat kell fi zet nie. A ha lasz tá si díj össze ge
a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 10%-a. A ha lasz tá si díj
a KSZK-t il le ti meg.

Adatkezelés

10.  §

(1) A KSZK a Ktv. 10/B.  §-ában fog lal tak nak meg fele -
lõen nyil ván tar tást ve zet és mû köd te ti a ver seny vizs ga
elekt ro ni kus in for má ci ós rend sze rét (a továb biak ban: ver -
seny vizs ga adat bá zis), amely nek se gít sé gé vel a vizs ga -
szer ve zõ ré szé re ren del ke zés re bo csát ja a ver seny vizs ga
szer ve zé sé hez, le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges ada to kat.

(2) A vizs gá zó – azo no sí tá sa ér de ké ben – a ver seny vizs -
gá ra tör té nõ je lent ke zés kor azo no sí tó kó dot kap. A vizs gá -
zó az azo no sí tó kód dal hasz nál hat ja a ver seny vizs ga elekt -
ro ni kus in for má ci ós rend sze rét. Az írás be li vizs ga rész fel -
adat lap ja in a vizs gá zó azo no sí tó kód ját kell fel tün tet ni. A
vizs gá zó az azo no sí tó kód hasz ná la tá val is kér het az írás -
be li vizs ga rész ered mé nyé rõl tá jé koz ta tást.

(3) A ver seny vizs ga adat bá zis ban sze rep lõ sze mé lyes
ada tok vé del mé ért, az adat ke ze lés jog sze rû sé gé ért
a KSZK ve ze tõ je fe le lõs. A KSZK ve ze tõ je adat vé del mi
sza bály zat ban ha tá roz za meg az ira tok, ada tok ke ze lé sé -
nek adat vé del mi, adat biz ton sá gi sza bá lya it.

(4) A ver seny vizs ga adat bá zis ban sze rep lõ sze mély ké -
rel mé re, sa ját ada ta i ról a nyil ván tar tás ból ki vo na tot vagy
má so la tot, il let ve tá jé koz ta tást kell adni. A tá jé koz ta tást

a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mít va leg ké sõbb 30 na pon be -
lül írás ban kell meg ad ni. A ver seny vizs ga adat bá zis ban
sze rep lõ sze mély ada ta i nak he lyes bí té sét, ki ja ví tá sát sze -
mé lye sen vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján, to váb bá 
elekt ro ni kus for má ban a KSZK ve ze tõ jé tõl írás ban kér he -
ti. A ver seny vizs ga adat bá zis ban sze rep lõ sze mély sa ját
ada ta i ba be te kint het.

(5) A ver seny vizs ga adat bá zis ban nyil ván tar tott sze -
mély ada ta it a KSZK tör li a nyil ván tar tás ból, ha

a) a nyil ván tar tott sze mély az ada ta i nak a tör lé sét kéri,
to váb bá, ha

b) a nyil ván tar tott sze mély ver seny vizs gá já nak ér vé -
nyes sé gi ide je le járt.

(6) A KSZK a ver seny vizs ga adat bá zis ban sze rep lõ ada -
to kat egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan mó don sta tisz ti kai
adat gyûj tés cél já ból fel hasz nál hat ja.

(7) A köz igaz ga tá si szerv a hi va ta li ka pu ján ke resz tül
hi va ta los adat szol gál ta tás kér het a KSZK-tól a köz tiszt vi -
se lõi ál lás ra pá lyá zó ver seny vizs ga bi zo nyít vá nyá ról.

Versenyvizsga idõpontok

11.  §

(1) Ver seny vizs ga az év so rán bár mi kor szer vez he tõ. A
vizs ga idõ pon to kat, il let ve – a vizs gá zó je lent ke zé sé re fi -
gye lem mel – a vizs ga hely színt a KSZK ko or di ná lá sá val
a vizs ga szer ve zõ ha tá roz za meg. A KSZK a vizs ga idõ -
pont ról és a vizs ga hely szín rõl a vizs ga idõ pont ját meg elõ -
zõ en leg alább 30 nap pal tá jé koz tat ja a vizs gá zót. Et tõl
a vizs gá zó írás be li ké rel mé re el le het tér ni. A KSZK kö te -
les vizs ga idõ pon tot biz to sí ta ni a vizs gá zó szá má ra a vizs -
gá ra  való je lent ke zés tõl szá mí tott 60 na pon be lül.

(2) A vizs ga idõ pon to kat és vizs ga hely szí ne ket köz zé
kell ten ni a KSZK hon lap ján.

(3) A vizs ga idõ pont és a vizs ga hely szín a vizs gá zó ké -
rel mé re mó do sít ha tó. A ké rel met az ér te sí tés tõl szá mí tott
leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül le het be nyúj ta ni
a KSZK-hoz. A KSZK egy al ka lom mal kö te les új vizs ga -
idõ pon tot és vizs ga hely színt meg je löl ni.

(4) A vizs ga idõ pon tot és a vizs ga hely színt a KSZK mó -
do sít hat ja leg ké sõbb 15 nap pal a már ki tû zött vizs ga idõ -
pon tot meg elõ zõ en. Er rõl és az új vizs ga idõ pont ról, il let ve 
vizs ga hely szín rõl a vizs gá zót ér te sí te ni kell az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

Jelentkezés a versenyvizsgára

12.  §

(1) A ver seny vizs gá ra a KSZK hon lap ján tör té nõ re -
giszt rá ci ót köve tõen, a KSZK ál tal meg ha tá ro zott je lent -
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ke zé si lap pal kell je lent kez ni. A ver seny vizs gá ra tör té nõ
je lent ke zést a KSZK-hoz kell meg kül de ni elekt ro ni kus
vagy pos tai úton. A vizs gá zó nak a je lent ke zés ben ki kell
vá lasz ta nia a vizs ga hely színt, és meg kell je löl nie azt
a vizs ga részt, ame lyet tel je sí te ni kí ván. Ki zá ró lag szó be li
vizs ga rész re csak az je lent kez het, aki az írás be li vizs ga -
részt már tel je sí tet te. A KSZK-hoz be ér ke zett je lent ke zé -
se ket a KSZK to váb bít ja a vizs gá zó ál tal vizs ga hely szín -
ként meg je lölt vizs ga szer ve zõ höz.

(2) A vizs gá zó nak az írás be li vizs ga rész re pos tai úton
tör té nõ je lent ke zé sé hez mel lé kel nie kell

a) a vég zett sé gét iga zo ló ok le vél hi te le sí tett vagy egy -
sze rû má so la tát,

b) az írás be li vizs ga rész dí já nak be fi ze té sét iga zo ló
szel vény egy sze rû má so la tát.

(3) A vizs gá zó nak elekt ro ni kus je lent ke zés ese tén nem
kell csa tol nia a (2) be kez dés ben fog lal ta kat, az ott meg je -
löl te ket a vizs ga szer ve zõ nek kell be mu tat nia és át ad nia
a vizs ga meg kez dé se elõtt. A vizs ga szer ve zõ ezen do ku -
men tu mo kat rög zí ti a ver seny vizs ga adat bá zis ban.

(4) A vizs gá zó nak a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zé -
se kor nem kell mel lé kel nie a (2) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zot ta kat, ha a ver seny vizs ga le té te le kor már
köz szol gá la ti jog vi szony ban áll.

(5) A vizs gá zó az írás be li vizs ga rész re tör té nõ je lent ke -
zés sel egy ide jû leg a szó be li vizs ga rész re is je lent kez het.

(6) A meg kez dett ver seny vizs ga két év alatt te he tõ le, ha 
erre nem ke rül sor, ak kor a ver seny vizs ga le té te lét újra
meg kell kez de ni. Két év ered mény te len el tel te ese tén az
ad dig le tett rész vizs ga ér vé nyét vesz ti. A ver seny vizs ga
meg kez dett nek te kin ten dõ az írás be li vizs ga rész re tör té nõ
elsõ vizs ga idõ pont ki je lö lé sé vel.

A versenyvizsga menete

13.  §

(1) Az írás be li és szó be li vizs ga rész tel je sí té sé re kü lön
na pon ke rül sor. A ver seny vizs ga írás be li és szó be li vizs -
ga ré sze kö zött leg alább 5 mun ka nap nak kell el tel nie; et tõl
a vizs gá zó írás be li ké rel mé re el le het tér ni.

(2) Az írás be li vizs ga rész két rész vizs gá ból áll, egy
teszt fel adat-sor ból (a továb biak ban: teszt) és egy ki fej ten -
dõ kér dés bõl (a továb biak ban: esszé). Az esszé meg ol dá -
sá ra csak ak kor ke rül het sor, ha a vizs gá zó a teszt sort leg -
alább 60 pon tos ered ménnyel tel je sí tet te. A teszt, il let ve az 
esszé meg ol dá sá ra, il let ve ki dol go zá sá ra egy-egy órát kell
biz to sí ta ni.

(3) Az esszé ak kor ered mé nyes, ha a vizs gá zó leg alább
60 pon tos ered ményt ért el.

(4) A vizs gá zó a ver seny vizs ga tel je sí té sé hez se géd esz -
közt nem hasz nál hat.

(5) A si ker te len és a már tel je sí tett ver seny vizs ga (vizs -
ga rész) kor lát lan szám ban meg is mé tel he tõ. A tel je sí tett
ver seny vizs ga (vizs ga rész) meg is mét lé se ese tén a jobb
vizs ga ered ményt kell figye lembe ven ni.

(6) A ver seny vizs ga és az is mét lõ vizs ga kö zött leg alább 
15 mun ka nap nak kell el tel nie.

14.  §

(1) A vizs gá zó nak az írás be li és a szó be li vizs ga rész
meg kez dé se elõtt, a ver seny vizs ga hely szí nén kell iga zol -
nia sze mély azo nos sá gát. Ha a vizs gá zó ezt el mu laszt ja,
vagy sze mély azo nos sá gát nem tud ja iga zol ni, to váb bá ha
a 12.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ira tai hi á nyoz nak,
vagy azo kat nem tud ja be mu tat ni, ak kor nem ve het részt
a vizs gán.

(2) A vizs gá zó nak a szó be li vizs ga rész meg kez dé sét
meg elõ zõ en be kell mu tat nia a vizs ga díj be fi ze té sét iga zo -
ló szel vényt a vizs ga biz tos nak.

(3) Az írás be li vizs ga ré szen a rend fenn tar tás a vizs ga -
biz tos fel ada ta. Vizs ga biz tos a vizs ga szer ve zõ al kal ma zá -
sá ban álló, leg alább kö zép fo kú vég zett sé gû sze mély le het.
Ha a vizs gá zó az írás be li vizs gá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
meg sze gi, a vizs ga biz tos fi gyel mez te ti. A fi gyel mez te tés -
nek a ki zá rás jog kö vet kez mé nyé re is ki kell ter jed nie. Sú -
lyos sza bály ta lan ság ese té ben, vagy is mé telt fi gyel mez te -
tés után a vizs ga biz tos a vizs gá zó ver seny vizs gá ját fel füg -
geszt he ti. A rend za va rás té nyét és a vizs ga biz tos ez zel
kap cso la tos in téz ke dé sét jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni.
A vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je – a jegy zõ könyv alap ján – írás -
ban dönt a vizs gá zó ki zá rá sá ról, amely dön tést a vizs gá zó
szá má ra meg kell kül de ni. Ki zá rás ese té ben a ver seny vizs -
ga ér vény te len. A vizs gá zó a ki zá rás sal szem ben a tu do -
más szer zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül pa nasszal él het
a mi nisz ter nél, aki nek a dön té sé vel szem ben to váb bi jog -
or vos lat nak nincs he lye.

15.  §

(1) A szó be li vizs ga rész le té te le – az OKV tit ká ra ál tal
ki je lölt – há rom ta gú vizs ga bi zott ság elõtt tör té nik.

(2) A szó be li vizs ga ré szen a vizs gá zó az elõ re össze ál lí -
tott kér dé sek kö zül a 4.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
is me ret kö rön ként egy-egy kér dés re ön ál ló an és össze füg -
gõ en vá la szol. A vizs ga bi zott ság az is me ret kö rök höz tar -
to zó, to váb bi kér dé sek meg vá la szo lá sát is kér he ti a vizs -
gá zó tól.

(3) A szó be li vizs gán a 14.  § (3) be kez dé sét al kal maz ni
kell, az zal az el té rés sel, hogy a vizs ga biz tos fel ada ta it
a vizs ga bi zott ság el nö ke lát ja el.

(4) A szó be li vizs gá ról jegy zõ köny vet (2. szá mú mel lék -
let) kell ké szí te ni, amely ben fel kell tün tet ni a vizs gá zó
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sze mé lyes ada ta it (neve, any ja neve, szü le té si he lye, ide je,
la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye, mun ka he lye), a ver seny -
vizs ga szint jét, idõ pont ját és ér té ke lé sét. A jegy zõ köny vet
a vizs ga biz tos ve ze ti. A jegy zõ köny vet a vizs ga bi zott ság
el nö ke és tag jai alá ír ják.

(5) A szó be li vizs ga ak kor ered mé nyes, ha a vizs gá zó
leg alább 60 pon tos tel je sít ményt ért el.

(6) E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a ver -
seny vizs ga sza bály za tát. A ver seny vizs gát a vizs ga sza -
bály zat ban meg ha tá ro zot tak be tar tá sá val kell tel je sí te ni.

(7) A fo gya té kos vizs gá zó ré szé re biz to sí ta ni kell a fo -
gya té kos ság hoz iga zo dó fel ké szí tést és vizs gáz ta tást, to -
váb bá se gít sé get kell nyúj ta ni ré szé re ah hoz, hogy tel je sí -
te ni tud ja a kö te le zett sé ge it. Az írás be li és szó be li vizs -
gán biz to sí ta ni kell a hosszabb fel ké szü lé si idõt, szük ség
ese tén biz to sí ta ni kell az írás be li vizs ga szó be li be szá mo -
ló val vagy a szó be li vizs ga írás be li be szá mo ló val tör té nõ
fel vál tá sát. A fel vál tás meg adá sá ról a vizs ga szer ve zõ
dönt. A fel vál tás ki zá ró lag an nak alap já ul szol gá ló kö rül -
ménnyel össze füg gés ben biz to sít ha tó, és nem ve zet het
a bi zo nyít vány ál tal ta nú sí tott ver seny vizs ga meg szer zé -
sé hez szük sé ges kö ve tel mé nyek aló li fel men tés hez. A
fel vál tást a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés kor kell
kér ni.

A vizsgabizottság

16.  §

(1) A vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it, va la mint egy
pót ta got, to váb bá az írás be li vizs ga részt ja ví tó vizs gáz ta -
tót és egy pót ta got – a vizs ga szer ve zõ ja vas la tá ra – az
OKV tit ká ra kéri fel az OKV tag jai kö zül. Az írás be li vizs -
ga részt ja vít hat ja arra kü lön fel kért vizs gáz ta tó vagy
a vizs ga bi zott ság tag ja. A fel ké ré se ket a vizs ga szer ve zõ
kül di meg a vizs ga bi zott ság ré szé re. A fel ké rés szól hat az
írás be li vizs ga ré szen és a szó be li vizs ga ré szen tör té nõ
vizs gáz ta tás ra együt te sen vagy kü lön-kü lön.

(2) A vizs ga szer ve zõ a vizs ga bi zott ság el nö ké nek és
tag ja i nak fel ké ré sé re vo nat ko zó ja vas la tát a vizs ga idõ -
pont ját meg elõ zõ 10 mun ka nap pal ko ráb ban meg kül di az
OKV tit ká rá nak. A vizs ga szer ve zõ egy pót ta got is ja va sol.
A vizs ga bi zott ság tag já nak, vagy el nö ké nek aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén az OKV tit ká ra ál tal jó vá ha gyott pót tag vesz
részt a vizs gáz ta tá son.

(3) Az írás be li vizs gát ja ví tó vizs gáz ta tó és az – eset le -
ge sen – õt he lyet te sí tõ pót tag ese té ben is meg fele lõen al -
kal maz ni kell a (2) be kez dést.

(4) A vizs ga bi zott ság és a pót tag fel ké ré sé nek elõ ké szí -
té sé vel, mû kö dé sé vel, a vizs gák szer ve zé sé vel, le bo nyo lí -
tá sá val, nyil ván tar tá sá val, va la mint az elekt ro ni kus vizs -
ga nyil ván tar tó-könyv ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada to kat
a vizs ga szer ve zõ lát ja el.

(5) A vizs gáz ta tó fel kér he tõ

a) az írás be li vizs ga rész ja ví tá sá ra,

b) a szó be li vizs ga ré szen tör té nõ vizs gáz ta tás ra,

c) az a) és b) pont ban fog lal tak ra együt te sen.

(6) A vizs ga bi zott ság el nö ke fe lel a szó be li vizs ga rész
jog sza bály ban fog lal tak sze rin ti le bo nyo lí tá sá ért és a vizs -
ga bi zott ság szak sze rû mû kö dé sé ért.

(7) A vizs ga bi zott ság tag ja, el nö ke és a vizs ga biz tos
nem mû köd het köz re kö ze li hoz zá tar to zó já nak [Ptk. 685.  § 
b) pont], va la mint az ugyan an nál a mun kál ta tó nál al kal ma -
zás ban álló vizs gá zó nak a vizs gáz ta tá sá ban, il let ve, ha
a vizs gá zó fel ké szí té sé ben fel ké szí tõ tan fo lyam ke re té ben
részt vett, to váb bá, aki tõl egyéb ként az el fo gu lat lan vizs -
gáz ta tás nem vár ha tó el. Az össze fér he tet len sé get ha la dék -
ta la nul je len te ni kell a vizs ga szer ve zõ nek. Ha a vizs ga bi -
zott ság el nö ke vagy tag ja a reá vo nat ko zó ki zá rá si okot
maga je len tet te be, a vizs gáz ta tás ban nem ve het részt, he -
lyet te a vizs ga bi zott ság pót tag ja jár el. A vizs ga bi zott ság
tag já nak ki zá rá sá ra irá nyu ló be je len tést a vizs gá zó nak
a vizs ga meg kez dé se elõtt a vizs ga szer ve zõ nél nyom ban
meg kell ten nie. Ha a vizs ga szer ve zõ a be je len tést ala pos -
nak ta lál ja, a ki zá rás sal érin tett tag he lyett a vizs ga bi zott -
ság pót tag ja jár el. Amennyi ben a vizs ga bi zott ság el nö ke
ke rül ki zá rás ra, az el nö ki tisz tet a vizs ga szer ve zõ ál tal ki -
je lölt má sik tag lát ja el.

(8) A vizs ga szer ve zõ nek a ki zá rás sal kap cso la tos dön té -
sé vel szem ben a vizs gá zó 3 na pon be lül pa nasszal él het
a mi nisz ter nél. A pa nasz be nyúj tá sá tól füg get le nül a vizs -
ga szer ve zõ dön té sét vég re kell haj ta ni. A mi nisz ter a pa -
nasz ról 15 na pon be lül dönt. Ha a mi nisz ter a pa nasz nak
helyt ad, ak kor – a vizs gá zó ké rel mé re – a szó be li vizs ga -
rész ered mé nyét meg sem mi sí ti. Eb ben az eset ben a szó be li 
vizs ga részt meg kell is mé tel ni, azon ban az is mét lõ vizs ga
dí ját nem kell meg fi zet ni.

A vizsgáztatói névjegyzék

17.  §

(1) A vizs gáz ta tót – az OKV el nök sé ge ál tal ki írt pá lyá -
zat (a továb biak ban: vizs gáz ta tói pá lyá zat) alap ján – az
OKV el nö ke kéri fel 5 éves idõ tar tam ra. A vizs gáz ta tói pá -
lyá za ti ki írás elõ ké szí té sét és köz zé té te lét a KSZK vég zi.
A vizs gáz ta tói pá lyá za ton  való rész vé tel díja vizs gáz ta tói
po zí ci ón ként a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 15%-a, ame -
lyet a KSZK Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra 
kell a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg meg fi zet ni.

(2) Vizs gáz ta tó az le het, aki

a) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel, va la mint

b) a 4.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott is me re tek te rü -
le tén szer zett, leg alább öt éves szak mai ta pasz ta lat tal ren -
del ke zik.
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(3) A vizs gáz ta tói pá lyá za ti ki írás ban az OKV el nök sé -
ge – a KSZK ja vas la ta alap ján – to váb bi kö ve tel mé nye ket
ál la pít hat meg.

(4) Az OKV el nö ke pá lyáz ta tás nél kül is fel kér het vizs -
gáz ta tó nak olyan ki emel ke dõ szak mai tu dás sal ren del ke zõ 
sze mélyt, aki a (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek meg -
fe lel. A fel ké rés sel egy ide jû leg az OKV el nö ke men te sí -
tést ad hat a (9) be kez dés sze rin ti fel ké szí tõ tan fo lyam alól.
Az így fel kért sze mé lyek szá ma nem ha lad hat ja meg az
adott év ben név jegy zé ken sze rep lõ vizs gáz ta tók szá má nak 
a fe lét. Vizs gáz ta tó vá tör té nõ fel ké rés el fo ga dá sá ról a fel -
kért sze mély nek nyi lat koz nia kell, a fel ké rés el fo ga dá sá -
val ke rül fel a vizs gáz ta tói név jegy zék re.

(5) Az OKV el nö ke és el nök sé gé nek tag jai kü lön fel ké -
rés nél kül is vizs gáz ta tók le het nek e meg bí za tá suk ide je
alatt, il let ve e meg bí za tá suk meg szû né sét kö ve tõ öt éven
ke resz tül.

(6) A vizs gáz ta tói pá lyá za ton meg fe lelt, va la mint a (4)
és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gáz ta tók vizs gáz ta -
tói név jegy zék re ke rül nek fel. Ver seny vizs gán vizs gáz ta tó 
csak az le het, aki a név jegy zé ken sze re pel. A vizs gáz ta tók
név jegy zé két a KSZK tart ja nyil ván és gon dos ko dik a név -
jegy zé ken sze rep lõ vizs gáz ta tók ada ta i nak ak tu a li zá lá sá -
ról. A név jegy zé ken sze rep lõ vizs gáz ta tó tag ja az
OKV-nak.

(7) Az OKV ke re té ben köz igaz ga tá si ver seny vizs ga
szak bi zott ság mû kö dik, amely nek tag ja it az OKV el nö ke
kéri fel az OKV tag jai kö zül 5 éves idõ tar tam ra a név jegy -
zé ken sze rep lõ vizs gáz ta tók kö zül. A szak bi zott ság tag ja i -
nak szá ma nem ha lad hat ja meg a 10 fõt. A szak bi zott ság
el nö két az OKV el nö ke kéri fel a szak bi zott sá gi ta gok kö -
zül. A szak bi zott ság köz re mû kö dik:

a) a 6.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott mód -
szer ta ni aján lás, g) pont já ban meg ha tá ro zott be szá mo ló ki -
ala kí tá sá ban,

b) a ver seny vizs ga vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg ál la -
pí tá sá ban,

c) a ver seny vizs ga tan tár gya i nak, azok le írá sá nak, tan -
anya gá nak és a vizs ga kér dé sek nek a meg ha tá ro zá sá ban,

d) a vizs gáz ta tói pá lyá za ti szem pon tok ki ala kí tá sá ban.

(8) Az OKV el nö ke tör li a vizs gáz ta tót a név jegy zék rõl,
ha

a) rend sze re sen nem tesz ele get a vizs ga fel ké rés nek,
b) ada ta i nak fris sí té se cél já ból nem mû kö dik együtt

a KSZK-val,
c) rend sze re sen nem vesz részt a KSZK ál tal szer ve zett

fel ké szí tõ tan fo lya mon,
d) a vizs gáz ta tó sú lyo san meg sér ti a vizs gáz ta tás rend -

jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
e) azt a vizs gáz ta tó kéri.

(9) A név jegy zé ken sze rep lõ vizs gáz ta tó – az OKV el -
nö ke és el nök sé gé nek tag jai, va la mint a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – kö te les a KSZK ál tal
szer ve zett vizs gáz ta tói fel ké szí tõ tan fo lya mon részt ven ni.

(10) A KSZK a vizs gáz ta tói név jegy zé ket hon lap ján
köz zé te szi. A vizs gáz ta tó ada tai köz zé té te lé nek idõ tar ta -
ma meg egye zik a vizs gáz ta tói fel ké rés idõ tar ta má val.

A versenyvizsga értékelése, a vizsgabizonyítvány

18.  §

(1) A ver seny vizs ga írás be li és szó be li vizs ga ré szét kü -
lön kell ér té kel ni. Az írás be li vizs ga rész rész vizs gá it kü lön 
kell ér té kel ni.

(2) A teszt a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár gyi
is me re tek vizs gá zó ál tal tör té nõ el sa já tí tá sát méri fel. A
teszt re leg fel jebb 100 pont ad ha tó.

(3) Az esszé a vizs gá zó 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott is me re tek kel kap cso la tos rend szer sze rû gon dol ko -
dás nak, a vizs gá zó ezek rõl al ko tott vé le mé nyé nek, to váb -
bá írás be li fo gal ma zá si és sti lisz ti kai, nyelv he lyes sé gi-he -
lyes írá si, va la mint szá mí tás tech ni kai kész sé gé nek fel tá rá -
sá ra irá nyul. Az esszé re leg fel jebb 100 pont ad ha tó.

(4) Az írás be li vizs ga rész ered mé nyé rõl a vizs gá zót tá -
jé koz tat ni kell. Az írás be li vizs ga rész ered mé nyé -
rõl – a vizs gá zó ké rel mé re – a vizs ga szer ve zõ jegy zõ -
könyv má so la tot biz to sít.

(5) A szó be li vizs ga rész kér dé sei a vizs gá zó tár gyi tu dá -
sá nak, dön té si ké pes sé gé nek, kom mu ni ká ci ós- és be széd -
ké pes sé gé nek, va la mint prob lé ma meg ol dó és re a gá ló ké -
pes sé gé nek fel tá rá sá ra irá nyul nak. A szó be li vizs ga rész
leg fel jebb 100 pont tal ér té kel he tõ. Szó be li vizs ga rész ese -
té ben a vizs ga bi zott ság a vizs gá zó vizs gá ját zárt ta nács ko -
zás ban ér té ke li, és dön té sét a vizs ga ered mé nyek meg szü -
le té sét köve tõen, nyil vá no san hir de ti ki.

(6) A vizs ga bi zott ság a ver seny vizs ga bi zo nyít ványt
csak ab ban az eset ben ál lít ja ki, ha a je lölt a ver seny vizs ga
írás be li és szó be li vizs ga ré szét is ered mé nye sen tel je sí tet -
te. Az össze sí tett ered mény alap ján a je lölt nek leg alább
180 pon tot kell el ér nie.

(7) A fo gya té kos vizs gá zó ver seny vizs gá ját egye di leg
kell pon toz ni, fi gye lem mel az e §-ban meg ha tá ro zot tak ra.

(8) Az ered mé nyes ver seny vizs gá ról a vizs gá zó e ren de -
let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má ban ki ál lí -
tott bi zo nyít ványt kap, amely át vé te lé re a szó be li vizs ga -
részt köve tõen az ered mény hir de tés kor ke rül sor. A bi zo -
nyít ványt a vizs ga bi zott ság el nö ke és tag jai ír ják alá és
a vizs ga szer ve zõ pe csét jé vel hi te le sí ti. Az el ve szett vagy
meg sem mi sült bi zo nyít vány pót lá sá ra – a vizs ga nyil ván -
tar tó-könyv (4. szá mú mel lék let) alap ján – a vizs ga szer ve -
zõ ta nú sít ványt ál lít ki. A ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak díja
a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 20%-a. A ta nú sít vány tar -
tal ma meg egye zik a bi zo nyít vá nyé val. A ta nú sít vány ki ál -
lí tá sá nak díja a vizs ga szer ve zõt il le ti meg.
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(9) Az ira tok kéz be sí té sé re a hi va ta los ira tok kéz be sí té -
sé re vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók.

Jogorvoslat

19.  §

(1) A vizs ga szer ve zõ a vizs gá zó ké ré sé re a teszt és az
esszé ered mé nyé nek köz zé té te lét kö ve tõ há rom mun ka na pon 
be lül le he tõ sé get biz to sít a ki ja ví tott esszé meg te kin té sé re.

(2) A ver seny vizs ga le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok meg sér té sé re hi vat koz va a vizs gá zó írás ban pa -
nasszal él het a vizs ga szer ve zõ ve ze tõ jé nél a pa nasz ra okot
adó ese mény, vagy cse lek mény be kö vet kez té rõl  való tu -
do más szer zés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül. A pa naszt
a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés sel össze füg gés ben
a KSZK ve ze tõ jé hez kell be nyúj ta ni. Ha a pa nasz a KSZK
mint vizs ga szer ve zõ el já rá sát ki fo gá sol ja, ak kor a pa naszt
a mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni. A pa naszt 15 na pon be lül
kell el bí rál ni. A pa nasz ra okot adó ese mény vagy cse lek -
mény be kö vet kez té tõl szá mí tott há rom hó na pon túl a pa -
nasz nem nyújt ha tó be.

A versenyvizsgáról  való távolmaradás

20.  §

(1) Is mét lõ vizs gát kell ten ni, ha a vizs gá zó a vizs gá ját
ala pos in dok nél kül meg sza kít ja.

(2) Amennyi ben a vizs gá zó az írás be li, vagy a szó be li
vizs ga ré szen nem je le nik meg, a vizs ga biz tos a tá vol ma ra -
dás té nyét a vizs ga jegy zõ könyv be rög zí ti. A tá vol ma ra dás
kö vet kez mé nye – a (3) be kez dés ki vé te lé vel –, hogy az
írás be li, il let ve a szó be li vizs ga rész ered mény te len és
a vizs gá zó nak is mét lõ vizs gát kell ten nie.

(3) A vizs gá zó tá vol ma ra dá sát ala pos és iga zolt okra hi -
vat koz va a KSZK-nál ki ment he ti és egy al ka lom mal új
vizs ga idõ pont ki tû zé sét kér he ti. A ké rel met a KSZK ve ze -
tõ je bí rál ja el. Ha a vizs ga szer ve zõ a ké re lem nek helyt ad,
ak kor az új vizs ga ré szen  való rész vé tel díj men tes.

(4) A vizs gá zó in do kolt és iga zolt ok ból a vizs ga szer ve -
zõ nél kér he ti a már ki tû zött vizs ga rész el ha lasz tá sát. A ké -
re lem rõl a vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je dönt, amely rõl a vizs -
gá zót írás ban ér te sí ti.

Mentesség

21.  §

Men te sül a ver seny vizs ga le té te le alól
a) köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt az, aki 

leg alább öt éves köz igaz ga tá si gya kor lat tal ren del ke zik,
b) e jog vi szo nyá nak lé te sí té se so rán az, aki az Eu ró pai

Unió so ros ma gyar el nök ség ben köz vet le nül részt ve võk
ki vá lasz tá sá ról, kép zé sé rõl és anya gi el is me ré sé rõl  szóló
374/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let 4.  § (9) be kez dé se
sze rint lé te sít köz szol gá la ti jog vi szonyt.

Díjkedvezmény

22.  §

(1) A hát rá nyos hely ze tû vizs gá zó, a fo gya té kos vizs gá -
zó, va la mint az aki, a vizs gá ra je lent ke zés idõ pont já ban
gyer me ke gon do zá sa cél já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon
van, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do -
zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer -
mek gon do zá si díj ban ré sze sül, men te sül a vizs ga díj 50%-a 
alól. A vizs ga díj ból járó ked vez mény csak egy al ka lom -
mal ve he tõ igény be.

(2) A vizs ga díj ked vez mény irán ti ké rel met a KSZK-hoz 
kell be nyúj ta ni a vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés kor.

(3) A ked vez mény irán ti ké re lem el uta sí tá sá val szem -
ben pa nasszal le het élni a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nél, aki azt 15 na pon be lül el bí rál ja.

Záró rendelkezések

23.  §

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

(2) A 10.  § (7) be kez dé se 2010. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az, aki a ren de let ha tály ba lé pé se kor köz szol gá la ti jog -
vi szony ban áll, és leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat tal
ren del ke zik, köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ
5 éven ke resz tül men tes a ver seny vizs ga le té te le alól.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Vizsgaszabályzat

1. A vizs gá zó elekt ro ni kus vagy pos tai úton kül di meg a ver seny vizs gá ra tör té nõ je lent ke zé sét, ame lyet a KSZK hon lap já -
ról le töl tött, ki nyom ta tott je lent ke zé si lap pal te het meg.

2. Az írás be li és szó be li vizs gán a vizs gá zó nak a ver seny vizs ga idõ pont já ban köz zé tett vizs ga kö ve tel mé nyek ál tal
meg ha tá ro zott tárgy kö rök ben kell szá mot ad nia tu dá sá ról.

3. A ver seny vizs ga írás be li ré szén a vizs gá zó nak egy, a szá mí tó gép ál tal vé let len sze rû en ge ne rált teszt-fel adat sort és
a szá mí tó gép ál tal vé let len sze rû en ge ne rált esszé fel ada tok kö zül egy, a vizs gá zó ál tal vá lasz tot tat kell meg ol da nia.

4. A szó be li vizs gán a vizs gá zó a vizs ga kö ve tel mé nyek is me ret anya gá ból tan tárgy cso por ton ként [4.  § (1) be kez dés]
egy-egy szó be li té telt (össze sen ötöt) húz, majd a vizs ga bi zott ság a té tel hez nem tar to zó, de a vizs ga kö ve tel mény-rend -
sze ren be lü li to váb bi kér dé sek fel te vé sé vel is tá jé ko zód hat a vizs gá zó fel ké szült sé gé rõl. A szó be li vizs ga rész ese té ben
a vizs gá zó tár gyi tu dá sa leg fel jebb 40 pont tal, a lé nyeg lá tá si ké pes sé ge leg fel jebb 20 pont tal, a kom mu ni ká ci ós- és be -
széd ké pes sé ge leg fel jebb 20 pont tal, a prob lé ma fel is me rõ és re a gá ló ké pes sé ge leg fel jebb 20 pont tal ér té kel he tõ.

5. Egy írás be li vizs ga cso port ba leg alább 5 fõt és leg fel jebb 20 fõt, egy szó be li vizs ga cso port ba leg alább 5 fõt és leg -
fel jebb 12 fõt le het be osz ta ni.

6. A teszt-fel adat sor és az esszé meg ol dá sa szá mí tó gé pen tör té nik.

7. A teszt-fel adat sor meg írá sát köve tõen az esszé ki dol go zá sá nak meg kez dé sé ig leg alább 20 perc szü ne tet kell biz to -
sí ta ni.

8. A teszt-fel adat sor meg ol dá sá ra – a vizs gá zók tá jé koz ta tá sá ra for dí tott idõ nél kül – a vizs gá zó szá má ra 60 perc áll
ren del ke zés re. A teszt-fel adat sor ered mé nyé rõl a vizs gá zó a teszt-fel adat sor ki töl té sét köve tõen, hely ben tá jé koz ta tást
kap.

9. Az esszé meg ol dá sá ra – a vizs gá zók tá jé koz ta tá sá ra for dí tott idõ nél kül – a vizs gá zó nak 60 perc áll ren del ke zé sé re.

10. A vizs ga bi zott ság nak a szó be li vizs gán tel jes lét szám ban je len kell len nie.

11. A vizs gá zó nak a szó be li vizs gán a fel ké szü lés re leg alább 20 per cet kell biz to sí ta ni.

12. A szó be li vizs ga so rán leg alább 30 per cet kell biz to sí ta ni a vizs gá zó szá má ra a fe le let ki fej té sé re.

13. A vizs ga biz tos fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges fel ké szí té sé rõl a vizs ga szer ve zõ gon dos ko dik. A vizs ga biz tos
fel ada tai kü lö nö sen: az írás be li vizs gán tá jé koz tat ja a vizs gá zót a vizs ga me ne té rõl és a vizs gáz ta tás rend jé rõl; fe lel
a vizs ga rend fenn tar tá sá ért; el len õr zi a vizs gá zó sze mély azo nos sá gát; tá jé koz tat ja a vizs gá zót a teszt ered mé nyé rõl; az
esszé fel ada to kat a vizs gá zó ren del ke zé sé re bo csát ja, gon dos ko dik a vizs ga jegy zõ köny vek és bi zo nyít vá nyok ki töl té sé -
rõl, el len õr zi az ada tok pon tos sá gát és  valódiságát; ve ze ti a vizs ga nyil ván tar tó köny vet.

14. A vizs ga bi zott ság el nö ké nek fel ada tai kü lö nö sen: meg vizs gál ja, hogy a vizs ga szer ve zõ biz to sí tot ta-e a ver seny -
vizs gá hoz szük sé ges kö rül mé nye ket, fel té te le ket; tá jé koz tat ja a vizs gá zót a ver seny vizs ga me ne té rõl és a vizs gáz ta tás
rend jé rõl; ve ze ti a szó be li vizs gát; át né zi az esszét; fel füg geszt he ti a vizs gá zó szó be li vizs gá ját; meg vizs gál ja a ver seny -
vizs gá val kap cso la tos ira to kat, alá ír ja a ver seny vizs ga ira ta it, tá jé koz tat ja a vizs gá zót a ver seny vizs ga ered mé nyé rõl.

15. Az esszé re ki dol go zott meg ol dá so kat a KSZK ál tal ki adott út mu ta tó alap ján kell ja ví ta ni és ér té kel ni. Az esszét
ér té ke lõ vizs gáz ta tó az ér té ke lés kor összeg zést ké szít. Az esszé ese té ben a tár gyi tu dás leg fel jebb 40 pont tal, a szá mí tás -
tech ni kai is me re tek ben  való jár tas ság leg fel jebb 20 pont tal, az írás be li fo gal ma zá si és sti lisz ti kai kész ség leg fel jebb
20 pont tal, a nyelv he lyes ség, he lyes írás leg fel jebb 20 pont tal ér té kel he tõ.

16. A vizs ga bi zott ság a ver seny vizs gát az aláb bi ak sze rint mi nõ sí ti: a ki ál lí tott bi zo nyít vá nyon rész le tez ve fel tün te ti
a teszt-fel adat so ron el ért rész ered ményt, az esszé rész ered mé nyét, va la mint a szó be li vizs ga rész ered mé nyét, il let ve az
össze sí tett ered ményt pont szám for má já ban.

17. A bi zo nyít vá nyok ról (3. szá mú mel lék let) a KSZK gon dos ko dik.

18. Ha a vizs gá zó a ver seny vizs gá ról el ké sik, az írás be li vizs ga rész ese té ben a vizs ga biz tos, a szó be li vizs ga rész ese -
té ben a vizs ga bi zott ság el nö ke dönt ar ról, hogy a vizs gá zó részt ve het-e a vizs ga ré szen.
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19. A ver seny vizs gá ról a 2. szá mú mel lék let sze rin ti vizs ga jegy zõ köny vet kell ve zet ni. A 4. szá mú mel lék let sze rin ti
vizs ga nyil ván tar tó köny vet a KSZK ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint, elekt ro ni ku san kell ve zet ni. A vizs ga jegy zõ könyv ve -
ze té sé ért és a bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ért a vizs ga biz tos fe le lõs. A vizs ga nyil ván tar tó köny vet – a bi zo nyít vány ada tai
alap ján – a vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je ál tal ki je lölt al kal ma zott ve ze ti. Az ada to kat a vizs ga szer ve zõ nek öt mun ka na pon
be lül kell fel vin nie a KSZK ál tal meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer be. A bi zo nyít vány sor szá má nak és a vizs ga nyil -
ván tar tó könyv sor szá má nak meg kell egyez nie.

20. A vizs ga nyil ván tar tó könyv és a bi zo nyít vány köz ok irat, amely nem se lej tez he tõ. Meg õr zé sük rõl a vizs ga szer ve -
zõ gon dos ko dik.

21. A ver seny vizs ga anya gai (meg írt esszék, adat el len õr zõ la pok, ad mi niszt rá ci ós la pok, a vizs ga jegy zõ köny vek)
a ver seny vizs gát kö ve tõ öt év után se lej tez he tõk.

2. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Jegyzõkönyv
a közigazgatási versenyvizsgáról

1. A vizs gá zó neve (szü le té si neve): ..............................................................................................................................
Any ja neve: .....................................................................................................................................................................
Szül. he lye, idõ pont ja: ....................................................................................................................................................
La kó he lye, tar tóz ko dá si he lye: .......................................................................................................................................
Mun ka he lye: ...................................................................................................................................................................

2. A köz igaz ga tá si ver seny vizs ga szint je: .....................................................................................................................

   3. Az írás be li vizs ga idõ pont ja: ........................... év .......................................................... hó ....................... nap
   A teszt fel adat sor ered mé nye: ..................................................................................................................... pont szám
  Az esszé ered mé nye: ................................................................................................................................... pont szám

4. Meg jegy zés: .............................................................................................................................................................

Dá tum: ..............................................

P. H.

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

vizs ga biz tos vizs gáz ta tó

  5. A szó be li vizs ga idõ pont ja: ........................... év ............................................................ hó ....................... nap
  A szó be li vizs ga ered mé nye: ....................................................................................................................... pont szám

6. Meg jegy zés: .............................................................................................................................................................

7. A vizs gá zó ......................... pont szám ered ménnyel le tett ver seny vizs ga alap ján ............................... szám alatt
   bi zo nyít ványt ka pott.

Dá tum: .........................................

P. H.

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

vizs ga bi zott ság tag ja vizs ga bi zott ság tag ja

................................................
vizs ga bi zott ság elnöke
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3. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Bizonyítvány

Szám: ........

(a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re több szín-nyo más sal)

BIZONYÍTVÁNY

a közigazgatási versenyvizsgáról

Ezt a bi zo nyít ványt ..................................................................... ré szé re ál lí tot tuk ki, aki ..............................................
.................... vá ros ban (köz ség ben) szü le tett ..........................-án, any ja neve: ................................................................

Ne ve zett a ................................................................................................................... mel lett mû kö dõ vizs ga bi zott ság
elõtt, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján

....................................... szintû

KÖZIGAZGATÁSI VERSENYVIZSGÁT TETT.

El ér he tõ pont szám El ért pont szám

Írás be li vizs ga teszt–fel adat sor
vizs ga rész ered mé nye

100 ............

Írás be li vizs ga esszé vizs ga rész ered mé nye 100 ............

Szó be li vizs ga ered mé nye 100 ............

Össze sí tett ered mény 300 ............

A tel je sí tett ver seny vizs ga an nak le té te lé tõl szá mí tott öt évig ér vé nyes.

Kelt: .................................., ........ év ..................... hó ......... nap

P. H.

........................................... .......................................
vizs ga bi zott ság tag ja vizs ga bi zott ság tag ja

...............................................
vizs ga bi zott ság el nö ke
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4. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Vizsganyilvántartó könyv

Sor szám A bi zo nyít vány
ki ál lí tá sá nak idõ pont ja

A vizs gá zó ne ve, any ja 
ne ve, szül. he lye, ide je

A bi zo nyít vány

A vizs ga -
bi zott ság
el nö ke,
tag jai

Meg jegy zés

Teszt-fel adat sor ered mé nye
pont szám for má já ban

Esszé ered mé nye
pont szám for má já ban

Szó be li vizs ga
ered mé nye pont szám

for má já ban

Össze sí tett ered mény
pont szám for má já ban
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A Kormány
127/2009. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, 
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program 
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak

fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról

 szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 24.  §-a a kö vet -
ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A tá mo ga tás – a tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá -
nyok ál tal igé nyelt, a prog ram be fe je zé sé hez kap cso ló dó
tá mo ga tá sok ki vé te lé vel – nem fo lyó sít ha tó mind ad dig,
amíg a ked vez mé nye zett nek le járt ese dé kes sé gû, meg nem
fi ze tett köz tar to zá sa áll fenn. A ked vez mé nye zet tet írás ban
tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel -
té te le a köz tar to zás meg fi ze té se, vagy an nak iga zo lá sa,
hogy a ked vez mé nye zett fi ze té si könnyí tés ben (ha lasz tás,
rész let fi ze tés) ré sze sült.

(6) Amennyi ben a ked vez mé nye zett köz tar to zá sa  miatt
a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa 2009. szep tem ber 30-át köve tõen,
il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tás ese tén 2009. 
jú ni us 25-ét köve tõen ke rül ne fel füg gesz tés re, il let ve a ko -
ráb ban ész lelt köz tar to zá sát az em lí tett idõ pon to kig a ked -
vez mé nye zett nem ren de zi, ab ban az eset ben a ked vez mé -

nye zett tá mo ga tá si jo go sult sá gát a köz tar to zás sal érin tett
tá mo ga tá si össze gek vo nat ko zá sá ban el ve szí ti, és az adott
ki fi ze té si igény lés ben sze rep lõ tá mo ga tá si igé nyét a továb -
biak ban nem ér vé nye sít he ti. A tá mo ga tá si jo go sult ság el -
vesz té se nem érin ti a ked vez mé nye zett tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, va la mint a már ko ráb ban
ki fi ze tett tá mo ga tá so kat, ki vé ve, ha a tá mo ga tá si jo go sult -
ság el vesz té se a tá mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ tel jes tá -
mo ga tás ra vo nat ko zik, ez eset ben a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg szû nik.”

2.  §

(1) A Korm. ren de let 36.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügy mi nisz ter felé tör té nõ be szá mo lá si és
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét az e ren de let
sze rin ti el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû ket tõs könyv vi -
te li nyil ván tar tá sok kal kell biz to sí ta ni, ame lyet a szám vi -
tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ben (a továb biak ban:
szám vi te li tör vény) fog lalt szám vi te li alap el vek figye -
lembe véte lével kell ve zet ni.”

(2) A Korm. ren de let 36.  § (7) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az éves zá rá sok vég re haj tá sa elõtt az egyes ope ra tív 
prog ra mok szám vi te li fel ada ta it vég zõ szer ve ze tek nek
a 2–4. szá mú mel lék let sze rin ti Nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta -
ni uk és a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig meg kül de ni ük 
a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re. Az éves zá rást a ki fi ze tõ ha tó ság
csak ak kor hajt hat ja vég re, ha va la mennyi szer ve zet Nyi -
lat ko za ta hoz zá be ér ke zett.”

3.  §

A Korm. ren de let 37.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A szám vi te li el já rás rend ré szét ké pe zõ szám la tü kör
és szám la rend el fo ga dá sát, va la mint ké sõb bi mó do sí tá sát
az irá nyí tó ha tó sá gok és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek csak
a ki fi ze tõ ha tó ság egyet ér té se ese tén hajt hat ják vég re.”



17504 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/80. szám

4.  §

A Korm. ren de let 38.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 36.  §-ban fog lalt el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tás nak biz to sí ta nia kell, hogy az év kö zi adat szol gál ta tá -
sok szám vi tel bõl nyer he tõ ada tai, va la mint az éves pénz -
ügyi je len té sek el ké szí té sé hez szük sé ges szám vi te li ada -
tok meg fe le lõ rész le tes ség gel ren del ke zés re áll ja nak.
E kö ve tel mény tel je sí té sé ért a ki fi ze tõ ha tó ság (struk tu rá -
lis ala pok, va la mint Ko hé zi ós Alap te kin te té ben), az ope -
ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá gok, va la mint az EQUAL
prog ram irá nyí tó ha tó ság (struk tu rá lis ala pok te kin te té -
ben), a KTK irá nyí tó ha tó ság (a KTK tech ni kai se gít ség -
nyúj tás te kin te té ben) és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ
szer ve ze tei (Ko hé zi ós Alap te kin te té ben) fe le lõ sek.”

5.  §

A Korm. ren de let 39/A.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû könyv ve ze tés 
alap ján a szám vi te li tör vény elõ írásai sze rin ti éves be szá -
mo lót kell ké szí te ni a tárgy évet kö ve tõ év má jus 30-ig. A
be szá mo ló el ké szü lé sé nek fel té te le a 36.  § (7) be kez dés -
ben fog lalt nyi lat ko za tok ha tár idõ re tör té nõ meg kül dé se.”

6.  §

A Korm. ren de let 64.  § (4) és (5) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A KEHI az ope ra tív prog ra mok és az EQUAL
prog ram te kin te té ben, a vég sõ egyen leg át uta lá si igény lés
do ku men tá ci ói és a vég sõ vég re haj tá si je len tés alap ján le -
foly tat ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len õr -
zé se ket. A KEHI az el len õr zé si je len tés ter ve ze tét egyez te -
tés cél já ból meg kül di az el len õr zött szer ve ze tek nek és
a pénz ügy mi nisz ter nek. Az el len õr zé sek alap ján a KEHI

zá ró nyi lat ko za tot ál lít ki, ame lyet meg küld a pénz ügy mi -
nisz ter út ján a Ki fi ze tõ Ha tó ság nak. A Ki fi ze tõ Ha tó ság
gon dos ko dik a zá ró nyi lat ko zat Eu ró pai Bi zott ság nak tör -
té nõ meg kül dé sé rõl.

(5) A KEHI a Ko hé zi ós Alap pro jekt vég sõ egyen leg át -
uta lá si igény lés do ku men tá ci ó ja és a pro jekt zá ró je len té se
alap ján le foly tat ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges
el len õr zé se ket. A KEHI az el len õr zé si je len tés ter ve ze tét
egyez te tés cél já ból meg kül di az el len õr zött szer ve ze tek -
nek és a pénz ügy mi nisz ter nek. Az el len õr zé sek alap ján
a KEHI zá ró nyi lat ko za tot ál lít ki, ame lyet leg ké sõbb a ki -
fi ze té si ha tár idõ tõl szá mí tott 5 hó na pon be lül meg küld
a pénz ügy mi nisz ter út ján a Ki fi ze tõ Ha tó ság nak. A Ki fi ze -
tõ Ha tó ság gon dos ko dik a zá ró nyi lat ko zat nak a ki fi ze té si
ha tár idõ tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül az Eu ró pai Bi zott -
ság nak tör té nõ meg kül dé sé rõl.”

7.  §

A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék let ként ki egé szül
e ren de let mel lék le té vel.

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.

(2) A Korm. ren de let 24.  § (2) be kez dés d) pont já ban
a ,,pénz ügyi in téz mény (bank)” szö veg rész he lyé be
a ,,szer ve zet” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Korm. ren de let
a) 36.  § (3) be kez dé sé ben a ,,a ki fi ze tõ ha tó ság a Nem -

ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség egyet ér té sé vel” szö veg rész,
va la mint a

b) a 39/A.  § (2) be kez dé se.

Baj nai Gor don s. k.,
mi ni szter el nök



Melléklet a 127/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez

,,4. szá mú mel lék let a 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let hez

NYILATKOZAT

az EQUAL programra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl

A ..................................................................................... (Köz re mû kö dõ Szer ve zet/Irá nyí tó Ha tó ság) ne vé ben nyi -
lat ko zunk, hogy a te vé keny sé gi kö rünk be tar to zó, az EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos aláb bi in téz ke dé sek

Sor szám Pri o ri tás/In téz ke dés kód ja In téz ke dés neve

te kin te té ben ve ze tett ered mény szem lé le tû szám vi te li nyil ván tar tá sunk ban

20... évre vonatkozóan

a tárgy évet érin tõ köny ve lé si té te lek rög zí té se tel jes körû, és a köny ve lé si, el len õr zé si, egyez te té si fel ada to kat
a 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let ben fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen el vé gez tük.

Bu da pest, 20... ...................................... .......

.................................................  ....................................................
szám vi te lért fe le lõs ve ze tõ a szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je”
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A Kormány
128/2009. (VI. 15.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek c), v) és
zsa) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kör ében el jár va, a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 91.  §
(9) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(9) A (3) be kez dés ren del ke zé sei a Nor vég Fi nan szí ro -
zá si Me cha niz mus és az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 
te kin te té ben nem al kal maz ha tók. A fi nan szí ro zá si me cha -
niz mu sok ke re té ben fi nan szí ro zott pro jek tek ese tén a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról utalt 
elõ leg mér té ke

a) ön ál ló pro jekt tá mo ga tá si for ma ese tén a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok ból szár ma zó tá mo ga tás 25%-a,

b) pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for ma ese tén a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mu sok ból szár ma zó tá mo ga tás 50%-a,

c) a Fi nan szí ro zá si Me cha niz mu sok Bi zott ság, il let ve
a Nor vég Kül ügy mi nisz té ri um egye di dön té se alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel – az a) és b) pon -
tok ban meg ha tá ro zot ta kat meg ha la dó mér té kû, de leg fel -
jebb 80%
le het.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Ámr. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé sét
a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell. A ked vez -
mé nye zet tek kel már meg kö tött – az Ámr. e ren de let tel
meg ál la pí tott ren del ke zé se ál tal érin tett – vég re haj tá si
szer zõ dé sek mó do sí tá sát a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
2009. jú li us 1-jéig kez de mé nye zi.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök



IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1092/2009. (VI. 15.) Korm.

határozata

az ÚMFT ÁROP-2.2.1.-2007-0002 számú kiemelt
projekt keretében meg valósuló Kor mány za ti

Sze mély ügyi Szol gál ta tó Rend szer ki ala kí tá sá val
össze füg gõ egyes fel ada tok ról

A Kor mány a mi nisz té ri u mi sze mély ügyi nyilvántar -
tások kor sze rû sí té se, a sze mély ügyi mun ka ha té ko nyab bá
és egy sé ges sé té te le ér de ké ben, az ÚMFT
ÁROP-2.2.1.-2007-0002 szá mú ki emelt pro jekt ke re té ben
meg valósuló Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
Rend szer (a továb biak ban: KSzSzR rend szer) ki ala kí tá sá -
val kap cso la to san a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány
a) el ren de li a KSzSzR rend szer ki ala kí tá sát és mû köd -

te té sét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nál, a mi nisz té ri u mok nál
(a továb biak ban együtt: mi nisz té ri u mok), va la mint a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép -
zé si Köz pont nál;

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

b) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott mó don mû köd -
je nek együtt a KSzSzR rend szer ki ala kí tá sá ban;

Fe le lõs: mi nisz te rek
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
tert, hogy vizs gál ja fe lül a mi nisz té ri u mi sze mély ügyi fo -
lya ma to kat, és a mi nisz te rek köz re mû kö dé sé vel ala kít sa ki 
a KSzSzR rend szer rel tá mo ga tan dó ha té kony és egy sé ges
fo lya ma to kat;

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 30.

d) fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
tert, hogy rend sze re sen te kint se át a mi nisz té ri u mok hu -
mán po li ti kai ve ze tõ i nek rész vé te lé vel a fo lya ma tok, ok -
ira tok egy sé ge sí té sé nek fo lya ma tát;

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

e) fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
tert, hogy – a vo nat ko zó fog lal koz ta tá si sza bá lyok ala pul -
vé te lé vel – ál la pít sa meg a mi nisz té ri u mi sze mély ügyi fo -
lya ma tok hoz kap cso ló dó sze mély ügyi ok ira tok, nyom tat -
vá nyok egy sé ges adat tar tal mát, for má ját és gon dos kod jon
azok KSzSzR rend szer tá mo ga tá sá val tör té nõ elekt ro ni kus 
elõ ál lí tá sá ról; en nek ke re té ben vizs gál ja meg a köz pon to -
sí tott il let mény szám fej tés hez szük sé ges ada tok, ok ira tok
át adá sá nak szük sé ges for má ját, és szük ség ese tén te gyen
ja vas la tot a vo nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra;

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

f) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter ko or di ná lá sá val vizs gál ják fe lül
a sze mély ügyi nyil ván tar tá sok ra vo nat ko zó, fel adat kö rük -
be tar to zó jog sza bá lyo kat és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze it a KSzSzR rend szer be ve ze té sé vel össze füg gés -
ben;

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

g) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a KSzSzR rend szer
be ve ze té se ér de ké ben – kü lö nö sen a ki ala kí tás ra ke rü lõ
rend szer rész le tes ter ve zé si fel ada ta i val, a rend szer terv vé -
le mé nye zé sé vel és jó vá ha gyá sá val, a je len leg hasz nált
elekt ro ni kus sze mély ügyi nyil ván tar tó rend sze rek ben tá -
rolt ada tok tisz tí tá sá val, va la mint a tesz te lés sel és be ve ze -
tés sel kap cso la tos fel ada tok el vég zé sé ben – mû köd je nek
együtt a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel, és
gon dos kod ja nak a KSzSzR rend szer mi nisz té ri u mi be ve -
ze té sé nek elõ ké szí té sé rõl;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

h) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy a KSzSzR pro jek tet
érin tõ tárgy kö rök be tar to zó bel sõ sza bály za tok ki adá sa
vagy azok mó do sí tá sa ese tén – a KSzSzR rend szer be ve ze -
té sé vel  való össz hang biz to sí tá sa ér de ké ben – a ter ve zet rõl 
elõ ze tesen kér jék ki a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter vé le mé nyét;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

i) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az ál ta luk hasz nált szá -
mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend sze rek mó do sí tá -
sá ról elõ ze tesen tá jé koz tas sák a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz tert;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

j) fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert és a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy te kint sék át a KSzSzR
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rend szer, va la mint a hon véd sé gi in teg rált rend szer kö zöt ti
adat kap cso lat ki ala kí tá sá nak le he tõ sé ge it, és szük ség ese -
tén te gye nek ja vas la tot a két in teg rált rend szer össze han -
golt mû kö dé sét elõ se gí tõ sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra;

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

k) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert és a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy te kint sék át a KSzSzR
rend szer, va la mint a köz pon to sí tott il let mény-szám fej té si
rend szer kö zöt ti adat kap cso lat ki ala kí tá sá nak lehetõsé -
geit, és szük ség ese tén te gye nek ja vas la tot a két rend szer
össze han golt mû kö dé sét elõ se gí tõ sza bá lyo zás meg al ko -
tá sá ra.

Fe le lõs: a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

2. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
7. pont m) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1093/2009. (VI. 15.) Korm.

határozata

a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj
2012–2016 között történõ megrendezésével
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a For mu la–1 Vi lág baj nok ság
Ma gyar Nagy díj 2012–2016 kö zött meg ren de zés re ke rül -
jön az zal, hogy a 2012-ben ki fi ze ten dõ ren de zõi jog díj
össze ge 26 070 358 USD, az ezt kö ve tõ évek ben ki fi ze ten -
dõ jog díj össze ge pe dig az elõ zõ éves jog díj 7,5 szá za lé ká -
val emel ke dik;

2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a For mu la–1
Vi lág baj nok ság Ma gyar Nagy díj meg ren de zé sé rõl  szóló,
a For mu la One Ad mi nist ra ti on Ltd. és a Hun ga ro ring
Sport Zrt. (HS Zrt.) kö zöt ti szer zõ dés sze rin ti, a HS Zrt.-t
ter he lõ ren de zõi jog díj fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez

szük sé ges össze gû költ ség ve té si tá mo ga tás nak a HS Zrt.
ré szé re a 2012–2016 kö zöt ti évek re vo nat ko zó költ ség ve -
té si tör vényekben  való ter ve zé sét fo lya ma to san biz to sít -
sák úgy, hogy az adott évre ese dé kes ren de zõi jog díj ki fi -
ze té sé hez szük sé ges for rás fe de ze tét – a ta ka ré kos ál la mi
gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség rõl  szóló
2008. évi LXXV. tör vény ren del ke zé se i re is fi gye lem -
mel – az adott évek költ ség ve té sé be be ter ve zik;

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz tert a For mu -
la–1 Vi lág baj nok ság Ma gyar Nagy díj 2012–2016 kö zöt ti
meg ren de zé sé hez szük sé ges ga ran cia vál la ló nyi lat ko zat -
nak a Ma gyar Ál lam ne vé ben, an gol és ma gyar nyel ven,
a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 50.  § (3) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján tör té nõ alá írá sá ra.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
Ha tár idõ: a FOA és a HS Zrt. kö zöt ti szer zõ dés kö tést
  köve tõen azon nal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1094/2009. (VI. 15.) Korm.

határozata

a 2009. június 7-én bekövetkezett
vihar okozta károk enyhítésérõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Sza bolcs-Szat -
már-Be reg me gyé ben 2009. jú ni us 7-én tör tént rend kí vü li
vi har okoz ta ká rok hely re ál lí tá sá hoz tá mo ga tást igé nyel -
hes se nek az érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok az ele mi
lak ha tá si fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben. A tá mo ga tás
igény lé sé nek fel té tel rend sze rét e ha tá ro zat mel lék le te tar -
tal maz za.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel ha tal maz za az ön kor mány za ti mi nisz -
tert, hogy az ön kor mány za tok tá mo ga tá si igé nye it 2009.
jú ni us 30-ig fo gad ja.

3. A tá mo ga tás a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 6. szá mú mel lék -
let 3. „A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb
tá mo ga tá sa” jog cím ter hé re ke rül fo lyó sí tás ra.

2009/80. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17507



4. A Kor mány fel ké ri a pénz ügy mi nisz tert és az ön kor -
mány za ti mi nisz tert, hogy a 2. pont alap ján össze sí tett
igény sze rint gon dos kod jon a 3. pont sze rin ti for rás biz to -
sí tá sá ról.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
az 1094/2009. (VI. 15.) Korm. határozathoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
2009. június 7-én bekövetkezett vihar okozta károk

enyhítésének feltételrendszere

A tá mo ga tást az ön kor mány zat a ká ro so dott la kó in gat -
la nok ban a kár ese mény idõ pont já ban élet vi tel sze rû en lakó 
ká ro sul tak ele mi lak ha tá si fel té te le i nek biz to sí tá sá ra, az
in gat lan nak leg fel jebb a vi hart meg elõ zõ ál la po ta hely re -
ál lí tá sá nak elõ se gí té sé re hasz nál hat ja. A tá mo ga tás el osz -
tá sa a he lyi szo ci á lis ren de let ál tal rög zí tett „rá szo rult sá gi” 
elv alap ján tör tén het.

1. Az egyes ká ro sul tak tá mo ga tá sa, il let ve a tá mo ga tás
ká ro sul tak ré szé re tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa az
aláb bi ak sze rint tör tén het:

a) a ká ro sul tak ré szé re kész pénz ben az ön kor mány zat
út ján, vagy

b) az ön kor mány zat ál tal a hely re ál lí tás hoz szük sé ges
anya gok biz to sí tá sá val.

2. A tá mo ga tás fel té te le, hogy:
a) a ká ro so dott in gat lan la kás cél já ra szol gá ló la kó épü let;
b) az in gat lan a kár ese mény ide jén élet vi tel sze rû en la -

kott volt;
c) a kár bi zo nyít ha tó an a 2009. jú ni us 7-ei vi har ral

össze füg gés ben ke let ke zett;
d) a kár össze ge meg ha lad ja a 20 000 Ft-ot;
e) a tu laj do nos nyi lat ko zik ar ról, hogy az in gat lan ra a kár

ke let ke zé sé nek idõ pont já ban volt-e ér vé nyes biz to sí tá sa;
f) amennyi ben a tu laj do nos a kár ke let ke zé sé nek idõ -

pont já ban ren del ke zett biz to sí tás sal, úgy nyi lat ko zik ar ról, 
hogy a biz to sí tó nak a kár ral össze füg gõ meg ál la pí tá sá ról
és a kár té rí tés fo lyó sí tá sá ról so ron kí vül – a tu do más szer -
zés tõl szá mí tott 2 mun ka na pon be lül – tá jé koz tat ja az ön -
kor mány za tot;

g) amennyi ben a tu laj do nos a kár ke let ke zé sé nek idõ -
pont já ban nem ren del ke zett biz to sí tás sal, úgy nyi lat ko zik
ar ról, hogy a biz to sí tás meg kö té sé rõl ha la dék ta la nul gon -
dos ko dik, és azt 2009. jú li us 31-ig az ön kor mány zat felé
hi telt ér dem lõ en iga zol ja. Ezen fel té tel alól men te sül a tu -
laj do nos, ha az adott in gat lan ra nem köt he tõ biz to sí tás. Ezt 

a tényt a tu laj do nos leg alább há rom, or szá gos biz to sí tó tár -
sa ság nyi lat ko za tá val iga zol ja; to váb bá

h) a tu laj do nos vál lal ja, hogy a tá mo ga tás, a biz to sí tás -
ból meg té rü lõ összeg fel hasz ná lá sá val, va la mint sa ját for -
rá sá ból a hely re ál lí tást ha la dék ta la nul el vég zi.

3. A köz pon ti tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a vi har ral
össze füg gés ben az in gat la nok:

a) te tõ szer ke ze té ben ke let ke zett ká rok anyag költ sé ge i -
re (te tõ cse rép, te tõ fó lia és fa anyag);

b) tûz fa lá ban, ké mé nyé ben ke let ke zett ká rok anyag -
költ sé ge i re;

c) a te tõ szer ke zet ben és a tûz fal ban ke let ke zett ká rok
hely re ál lí tá sá nak mun ka díj ára ki zá ró lag ak kor for dít ha tó,
ha a hely re ál lí tás szak mun kát igé nyel, il let ve a ká ro sult
egész sé gi ál la po ta, élet ko ra alap ján a hely re ál lí tás ra ön -
erõ bõl nem ké pes.

4. A ká ro sul ta kat meg il le tõ tá mo ga tás össze gé nek
meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:

a) biz to sí tás sal ren del ke zõ ká ro sult ese té ben az ön kor -
mány zat tá mo ga tást nyújt hat – rá szo rult ság tól füg -
gõen – az anyag költ ség, il let ve amennyi ben ez más képp
nem meg old ha tó – a 3. c) pont ban fog lal tak nak meg fele -
lõen – a mun ka díj leg fel jebb 80%-ára;

b) az a) pont sze rin ti összeg tá mo ga tá si elõ leg nek mi -
nõ sül, amely bõl – a tu laj do nos so ron kí vü li nyi lat ko za tát
köve tõen – le kell von ni a biz to sí tó ál tal fi ze tett kár té rí té si
össze get;

c) biz to sí tás sal nem ren del ke zõ ká ro sult ese té ben az
ön kor mány zat – rá szo rult ság tól füg gõ en – az anyag költ -
ség, il let ve amennyi ben az más képp nem meg old ha -
tó – a 3. c) pont ban fog lal tak nak meg fele lõen – a mun ka díj
leg fel jebb 60%-ára.

5. Az ön kor mány zat so ron kí vül in téz ke dik ar ról, hogy
a köz pon ti tá mo ga tás ha la dék ta la nul el jus son az egyes ká -
ro sul tak hoz. A köz pon ti tá mo ga tás el osz tá sa so rán a ká ro -
sul tak egye di szo ci á lis hely ze tét és rá szo rult sá gát, il let ve
ön ere jét, va la mint a biz to sí tás ból meg té rü lõ ká ro kat figye -
lembe kell ven ni.

6. El szá mo lás, el len õr zés:
a) Az ön kor mány zat a ha tá ro zat köz zé té te lé tõl szá mí -

tott 5 na pon be lül fény kép fel vé telt ké szít a ká ro so dott in -
gat la nok ról.

b) A ká ro sult 2009. au gusz tus 31-ig szám lá val iga zol -
tan el szá mol az ön kor mány zat nak a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról.

c) Az ön kor mány zat 2009. szep tem ber 30-ig hely szí ni
el len õr zés ke re té ben vizs gál ja (mely nek so rán fény kép fel -
vé telt is ké szít), hogy a ká ro sult el szá mo lá sá nak meg fe -
lel-e a ká ro sult in gat la non el vég zett hely re ál lí tá si mun ka.

d) A jegy zõ 2009. no vem ber 30-ig – az Ön kor mány za ti 
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: ÖM) ál tal szá má ra elõ ze -
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tesen meg kül dött adat la pon – in gat la non ként té te le sen el -
szá mol a köz pon ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

e) Az el szá mo lást két pél dány ban a Ma gyar Ál lam -
kincs tár te rü le ti leg ille té kes szer vé hez (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) kell be nyúj ta ni. Az el szá mo lás egy pél dá nyát 
az Igaz ga tó ság az ÖM-hez to váb bít ja.

f) A köz pon ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak jog sze rû sé -
gét az Igaz ga tó ság el len õr zi, az ÖM, to váb bá jog sza bály -
ban erre fel jo go sí tott szer vek el len õriz he tik.

Az el szá mo lást köve tõen az ön kor mány zat 15 mun ka -
na pon be lül kö te les a fel nem hasz nált tá mo ga tás vissza fi -
ze té sé rõl gon dos kod ni.
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