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2019/     -s számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2019. október 24-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna 

Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek 

és díjak megállapításáról, 

látva a: 

Gazdasági Igazgatóság és a Jogi Igazgatóság közös szakjelentését, valamint 

Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit,  

figyelembe véve: 

-  a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, helyi közpénzügyi 

törvény 20. szakasza (1) bekezdésének „b” betűjét, a 27. szakaszát és a 30. szakaszát, 

-  a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 474-es, 476-os, 484-es, 486-os szakaszát, a 

489-es szakasz (1)., (2). és (3). bekezdését és a 494-es szakasz (6). bekezdését, 

-  az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1991/50-es számú törvényt az 

építkezési munkálatokat végrehajtásának engedélyezésére vonatkozóan, 

- az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1997/43-as Kormányrendeletet 

a közúti rendszerre vonatkozóan, 

-  a Száll1tási Miniszter 2017/1854-es Rendeletét a Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Nemzeti Társaság által alkalmazott egyes díjak jóváhagyására,   

- a Száll1tási Miniszter 2018/1836-os Rendeletét a Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Nemzeti Társaság által alkalmazott egyes díjak jóváhagyására,   

- az újraközölt 2003/311-es számú múzeumok és közgyűjtemények törvénye 24. 

szakaszát, 

- az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 2002/334-es számú könyvtárak 

törvénye 6. szakasza (2) bekezdését és a 70. szakasza (4)-es, (5)-ös és (6)-os bekezdését, 

- az utólagosan módosított és kiegészített 2011/27-es számú közúti szállításra 

vonatkozó kormányrendeletet, 

- az elektronikus hírközlő hálozatok infrastruktúrájának rendszerére vonatkozó 

2012/154-es számú törvényt, 

- a Száll1tási Miniszter és a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszter 

2019/2336/1158-as számú közös Rendeletének 19-es szakasza (2). és (3). bekezdését a 

módszertani normák jóváhagyására a megyei szintű rendszeres járatokkal történő közúti 

személyszállítás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó rendelkezések 

alkalmazását tekintve,  

- teljesítve az  újraközölt, a döntéshozatal átláthatósága a közigazgatásban 2003/52-

es törvény által előírt eljárásokat, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott Közigazgatási 

Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdésének „c” betűje és a 182. szakasza (1) 

bekezdésének alapján, 



 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által alkalmazott illetékeket és díjakat az 1-12 számú mellékletek szerint, 

melyek a jelen határozat szerves részét képezik. 

2. Szakasz (1) A jelen határozatban szereplő illetékek és díjak 2020 január 1-től 

kerülnek alkalmazásra. 

 (2) Ugyanazon a dátumon hatályát veszti: 

  - a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa  2016/49-es 

számú Határozata, valamint minden más ellentétes rendelkezések. 

3. Szakasz A jelen határozatban szereplő illetékek és díjak befizetődnek és jövedelmet 

jelentenek a következő intézményeknél: 

- Kovászna  Megye Tanácsa saját költségvetésénél az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es és 

9-es mellékletekben foglaltak; 

- a  Székely Nemzeti Múzeum saját költségvetésénél a 6-os mellékletben foglaltak; 

- a Sepsiszentgyörgyi “Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Kórház saját költségvetésénél a 

8-as mellékletben foglaltak; 

- a Művészeti Népiskola saját költségvetésénél a 10-es mellékletben foglaltak; 

- a HáromszékTáncegyüttes saját költségvetésénél a 11-es mellékletben foglaltak; 

- a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ saját költségvetésénél a 12-es 

mellékletben foglaltak. 

4.  Szakasz  Jelen határozat a közvélemény tudomására kifüggesztéssel kerül 

Kovászna Megye Tanácsa székhelyén, valamint Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében 

lesz közzétéve. 

5.  Szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa   

szakapparátusán belül a Gazdasági Igazgatóságot, a Jogi Igazgatóságot bízzuk meg, 

valamint a Székely Nemzeti Múzeumot, a Bod Péter Megyei Könyvtárat, a 

Sepsiszentgyörgyi “Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Kórházat, a Művészeti Népiskolát, a 

Háromszék Táncegyüttest és a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központot. 

 
Sepsiszentgyörgy, 2019.október 24. 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

 

   Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

          Kovászna megye főjegyzője 

                  

 

 

 
                                                                       

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”KICs 



2019/    -es számú Határozat 1-as számú Melléklete 

  

  

 

VÁROSRENDEZÉSI, ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK, VALAMINT MÁS ENGEDÉLYEK 

KIBOCSÁTÁSÁRA 

 

Sor-

szám 

 

ILLETÉK MEGNEVEZÉSE 
ÉRTEK 

-LEJ- 

1. Városrendezési, építkezési engedélyek valamint más 

engedélyek kibocsátására 

 

 Városrendezési engedélyek kibocsátása városon:  

 a) 150 m
2 

– ig 6 

 b) 151 m
2 

és 250 m
2
 között 6 

 c) 251 m
2
 és 500 m

2
 között 8 

 d) 501 m
2
 és 750 m

2
 között 10 

 e) 751 m
2
 és 1000 m

2
 között 12 

 f) 1000 m
2
 felett 14+0.01 lej/m

2
 

minden 1000 

fölötti 

négyzetméterére 

2. Területrendezési engedélyek kibocsátása falun: a városra érvényes 

illeték 50%-a 

állapítható meg   

3. Más építkezési engedélybe bele nem foglalt építmény létrehozása végett a 

munkatelepi munkálatokhoz szükséges engedély kiadása: 
3 % a munkatelepi 

munkálatok 

engedélyezett 

értékéből 

4. Sátortáborok, házikók, lakókocsik (campingek) elhelyezési 

engedélye: 

2 % az építkezési 

munkálatok 

engedélyezett 

értékéből 

5. Építkezés teljes vagy részleges megsemmisítéséhez kiadott 

engedély. 

Az építkezés részleges megsemmisítése esetén az építkezési 

engedélynek tartalmaznia kell azt a szakaszt, amelyet 

megsemmisítenek. 

0,1 % az épület 

adózandó 

értékéből, amit a 

épület adó szerint 

állapítanak meg 

6. Városrendezési, építkezési engedély meghosszabbítási illetéke: 30% az előző 

illeték összegéből 

7. Fúrási és ásatási engedélyek kibocsátására, melyek geotechnikai 

tanulmányoknál, topográfiai felméréseknél, 

bányakitermeléseknél, homokbányáknál, gáz és kőolaj 

szondáknál, valamint más kitermeléseknél szükségesek 

6 lej minden 

érintett m
2
-re  

8. Építkezési engedélyek kibocsátására, kioszkok, elárusító bódék, 

fülkék, közutakon és köztereken elhelyezett kirakófelületek, 

valamint hirdetőtáblák, cégérek és reklámfelületek számára: 

6 lej az építkezés 

által elfoglalt m
2
-re 

9. Bekötési és csatlakozási munkálatok engedélyének kibocsátására 

a feltüntetett illeték külön-külön fizetendő minden víz, csatorna, 

földgáz, hőenergia, villanyenergia, telefon, kábeltelevízió hálózat 

esetében: 

9 lej minden 

bekötésre 

10. Az urbanisztikai és területrendezési bizottság által véleményezett 

városrendezési engedélyek illetéke 

11 lej/ engedély 



11. Az építkezési/megsemmisítési engedély speciális struktúra általi 

véleményezésének kiadása  

9% az 

építkezési/megsem

misítési engedély 

illetékéből 

12. Építkezési engedély kiadása 

 

1 % az építkezési 

munkálatok 

engedélyezett 

értékéből, beleértve 

a hozzátartozó 

vezetékeket 

13. Lakásként vagy lakás-kiegészítésként használandó épületre 

kiadott építkezési engedély  

0,5 % az építkezési 

munkálatok 

engedélyezett 

értékéből 

14. Építészeti bélyegilleték 0,05% a befektetés 

értékéből 

15. Városrendezési terv fázisában levő alkalmassági engedély 

illetéke : 

- jogi személyek részére 

- magánszemélyek részére 

 

 

100 

50                    
16. Iratminták ellenértéke 

- városrendezési kérés 

- építkezési/megsemmisítési engedélyhez kérés  

- építkezési/megsemmisítési engedélyhez melléklet 

 

 

2 

2 

2 

Megjegyzés: 

A. A következő esetekben az igazolványok, véleményezések, engedélyek illetékmentesek: 

- templomok vagy melléképítkezések városrendezési vagy építkezési engedélye, azzal a 

feltétellel, hogy Romániában elismert vallásé legyen; 

-függetlenül a kérvényezőtől, az állam közvagyonába tartozó szállítási infrastruktúra 

kiterjesztésének, modernizálásának és rehabitálásának városrendezési vagy építkezési 

engedélye; 

- megyei és helyi közérdekű munkálatok városrendezési vagy építkezési engedélye; 

-városrendezési vagy építkezési engedély, függetlenül a kérvényezőtől, ha az építmény 

haszonélvezője közintézmény; 

- törvénynek megfelelően koncesszionált autópályák, vasutak építkezési engedélye. 

B. 50 %-al csökkentett illetéket alkalmaznak a történelmi emlékművek védett területein. 

- a történelmi emlékművek területein lévő építkezések illetékmentesek, ha nem termelés vagy 

kereskedelmi célra használják. 

C. Az igazolványokra, véleményezésekre, engedélyekre kiszabott illetéket nem alkalmazzák: 

- háborús veteránoknak, 

-az 1990/118 számú Törvény erejű Rendelet 1 szakaszában előírt fizikai személyekre, 

-a Tanügyi, az Ifjúsági és Sport Minisztériumhoz tartozó intézményekre és egységekre,  a 

gazdasági tevékenységre használt egységek kivételével, 

-törvény alapján létrejött testamentális alapítványokra, amelyek fő célja a nemzeti kulturális 

intézmények fejlesztése és karbantartása, valamint humanitárius, szociális és kulturális 

tevékenységek támogatása, 

-olyan szervezeteknek, amelyeknek az ingyenes szociális szolgáltatás a fő tevékenységük. 



2019 ____ számú Határozat 2-es számú Melléklete 

 

A MEGYEI UTAK MENTÉN ELHELYEZETT OBJEKTUMOK SZÁMÁRA 

KISZABOTT TERÜLETHASZNÁLATI DÍJ 

 

Sorszá

m 

Díjszabás megnevezése 

ME 
Díjak 

(Euro) 

A. Előzetes jóváhagyás és engedélyezés az út környékén való elhelyezésre  

1 

Előzetes jóváhagyás az út környékén való elhelyezésre 

fizikai és jogi személyeknek 
díj/dokument 88,00 

2 Építkezési engedély és kijárat az útra díj /dokument 54,40 

3 Előzetes jóváhagyás/engedély fizikai személyeknek ( lakás és 

garázs építés, víz, villany és gáz csatlakozás, elektronikai 

kommunikációs hálózatok) 

 díj /dokument 
21,60 

B. A megyei  utak mentén elfoglalt területek: 

4 Hirdetőtábla elhelyezése korszerűsített 

megyei út  
díj /nm/hónap  

2,20 

korszerűsítetle

n megyei út  
0,54 

5 Kereskedelmi célú helyiség (butik, mozgó 

butik, élelmiszer és ipari cikkek 

árusítására való asztal) 
 

korszerűsített 

megyei út  
díj /nm/hónap 

0,54 

korszerűsítetle

n megyei út  0,32 

6 Parkolónak, illetve szolgáltatásoknak kijelölt 

területek, valamint azok a rendelkezésre álló 

területek, amelyek az út adminisztrátorához 

tartoznak, illetve mellék/szomszédos területek 

korszerűsített 

megyei út  

díj /nm/hónap  árverés útján 

megállapítot

t 

korszerűsítetle

n megyei út  

árverés útján 

megállapítot

t 

7 Kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló 

parkolók 

korszerűsített 

megyei út  

díj /nm/hónap  
0.59 

korszerűsítetle

n megyei út  
0.35 

8 Különböző célokat szolgáló hozzáférhetőség  ( 

üzemanyag szétosztó állomás, szállodák, 

motelek, lerakatok, kereskedelmi helyiségek, 

bemutató szalonok) 

 

korszerűsített 

megyei út  

díj /nm/hónap 

0.54 

korszerűsítetle

n megyei út  
0.32 

C. Vezetékek és kábelek elhelyezése 

9 Elektromos, telefon, illetve TV kábelek 

elhelyezése       

9.1 földalatti                 díj /nm/hónap  0.30 

9.2 út mentén haladó föld alatti kábel Az úttesten 

kívül 

díj /nm/hónap  
0.30 

 

Az úttest alatt 0.40 

Biztonsági 

zónában 
0.15 

9.3 út menti oszlopok, melyekre a kábeleket 

erősítik 

Az úttesten 

kívül 

díj /nm/hónap  
0,90 

Biztonsági 

zónában 
0,70 

9.4 az út mentén elhelyezkedő légi kábelek 

 

Az úttesten 

kívül 
díj /db./hónap 

0.30 

 

 

Biztonsági 

zónában 
0.15 



 
9.5 Hidakon, pallókon Technikai 

csatornákban 

díj /nm/hónap 

1.30 

  

Hídhoz 

horgonyozva 

illetve más, 

technikai 

csatornáktól 

különböző 

módszerrel 

2.29 

10  

Víz, kanális, gőz és egyéb nemgyúlékony anyagok vezetékeinek elhelyezése, gázak, kőolaj és 

egyéb gyúlékony anyagok vezetékeinek  elhelyezése, légi szállító sávok,amelyek átszelik az 

utakat 

 

10.1  légi keresztezés    díj /nm/hónap 0.86 

10.2  földalatti                 díj /nm/hónap 0.60 

10.3  út mentén haladó föld alatti kábel : Az úttest alatt díj /nm/hónap 
0.60 

Az úttest alatt 1.01 

Biztonsági 

zónában 
0.47 

10.4 az út mentén elhelyezett légi:  díj /nm/hónap 2.34 

Biztonsági 

zónában 1.67 

10.5  Hidakon, pallókon Technikai 

csatornákban 

díj /nm/hónap 
6.02 

Hídhoz 

horgonyozva 

illetve más, 

technikai 

csatornáktól 

különböző 

módszerrel 

9.37 

 

 

Megjegyzés:  

A megyei utak mentén alkalmazott díjszabások alkalmazásának módja: 

1. Az útgondnok jóváhagyhatja építmények vagy berendezések elhelyezését az utak 

mentén, amennyiben ezek nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. 

2. Az utak mentén elhelyezett hirdető táblák, vagy bármilyen célú építmények, 

berendezések elhelyezéséhez építkezési engedély, előzetes megállapodás, valamint 

helyszín használati engedély szükséges. 

3. A közutakhoz való hely és hozzáférési jóváhagyást egy bizonyos szolgáltatásra 

adják ki. A szolgáltatás vagy rendeltetés megváltoztatása esetén a kedvezményezett 

köteles új jóváhagyást igényelni erre a célra az útgondnoktól. 

4. A díjszabások érvényesek mindazon fizikai és jogi személyekre, akik engedélyt 

igényelnek. 

5. Az díjszabások érvényesek nem működő, felfüggesztett vagy leállt 

szolgáltatások/rendeltetések esetén is. 



6. A díjszabások érvényesek abban az esetben is, ha a berendezések/építmények a 

közutak védelmi övezetén kívül esnek, de bekötőútra van szükségük. 

7. Engedélyek, megállapodások meghosszabbítása esetén is alkalmazzák a táblázat  A. 

betűjénél levő tarifákat. 

8. Azon fizikai személyek esetében, akik az útgondnok jóváhagyását igénylik lakóház, 

garázsépítési engedélyre, víz, gáz, telefon, tévé, villany és csatornahálózatra való 

csatlakozáshoz, csak egyszer számolják fel a 21,60 eurót vagy a megállapodás vagy 

az engedély jóváhagyása esetén. 

9. A hirdető táblák esetében a minimális felület, amire fizetni kell az a kivetítés 

vízszintes kialakítása lesz, amihez hozzájön még 1m körös-körül. 

10. A táblázat B. betűjének 5. pontjánál a minimális felületi tarifák a kihelyezett 

objektum felületére lesznek kiszámítva, plusz 1 m körös-körül. 

11. A táblázat B. betűjének 8. pontjánál az elfoglalt út menti, úttesten kívüli, valamint a 

biztonsági zónában elfoglalt területekre, plusz 1m körös-körül, lesz számítva a 

díjszabás. 

12. A szállítósávokra csak a légi keresztezéseknél számítanak díjakat. 

13. A táblázat B. és C. betűjének megfelelően az út menti területekre számított 

díjszabásokat nem alkalmazzák a fizikai személyeknél, akik lakóházakhoz, hétvégi 

házakhoz, garázsokhoz létesítenek hozzáférést, háztartási fogyasztásokhoz 

szükséges berendezések (víz, gáz, villany, stb.) csatlakoztatásánál. Mindez 

szabályozás nem érvényes, ha megváltozik a létesítmények rendeltetése (pl. 

kereskedelmi helyé). 

14. A szabályozás nem érvényes a szociális és oktatási egységek (kórházak, óvodák, 

öregotthonok, iskolák) esetében. 

15. Az euróban megadott összegeket lejben fizetik ki, a fizetést megelőző hónap utolsó 

előtti munkanapján, a Román Nemzeti Bank által közölt napi árfolyam alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 ______  Határozat  

3-as számú melléklet 

 

 

         

KIEGÉSZÍTŐ DÍJSZABÁS 

a Romániába bejegyzett gépkocsik súlykorlátozására vonatkozóan 

 

         

Sor 

szám 

A díjszabás neve A díjszbás 

mértékegysége 

Egységes díj 

(euró) 

1 Speciális engedély, útvonal és feltételek 

kiállítása  

Díj/akta 20,00 

2 A megadott 

maximális 

súly 

átlépése, 

függetlenül 

a 

felfüggeszté

-sek és a 

tengely vagy 

kerekek 

típusától  

A reális 

összsúly 

(tonna) 

16,1 - 20,0 díj x távolság 0,20 

20,1 - 25,0 0,25 

25,1 - 30,0 0,30 

30,1 - 35,0 0,35 

35,1 - 40,0 0,40 

40,1 - 45,0 0,45 

45,1 - 50,0 0,50 

50,1 - 55,0 1,10 

55,1 - 60,0 1,19 

60,1 - 65,0 1,30 

65,1 - 70,0 1,39 

70,1 - 75,0 1,49 

75,1 - 80,0 1,59 

80,1 - 85,0 1,69 

85,1 - 90,0 1,79 

90,1 - 95,0 1,89 

95,1 - 100,0 1,98 

100,0 fölött 

1,98 euró + 0,10 euró 

mindeniknek                                   

0,1-5,0 tonna                100,0                              

tonna fölött 

3 A megadott 

maximális 

súly 

átlépése, 

függetlenül 

a tengely 

vagy a kerék 

típusától  

Egyszerű 

tengely 

(tonna) 

 díj x távolság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

díj x távolság 

Pneumatikus 

felfüggesztés 

vagy ennek 

megfelelő 

Más 

felfüggeszté-

sek, mint a 

pneumatikus 

vagy ennek 

megfelelő 

0,01 - 0,50 0,06 0,09 

0,51 - 1,00 0,18 0,24 

1,01 - 1,50 0,26 0,35 

1,51 - 2,00 0,78 0,98 

2,01 - 2,50 1,14 1,42 

2,51 - 3,00 1,73 2,17 

3,01 - 3,50 2,30 2,87 

 3,5 *) főlőtt 

2,30 euró + 

0,99 euró 

mindegyik                             

0,01-0,50 

tonna              

3,5 tonna 

fölött 

A 

pneumatikus 

felfüggeszté-

seknél 

megszabott 

díjak 

 x 1,50 

Kettős 0,01 - 0,50 díj x távolság  0,19 0,25 



tengely, 

(tonna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hármas 

tengely, 

(tonna) 

0,51 - 1,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

díj x távolság  

 

 

0,27 0,35 

1,01 - 2,00 0,54 0,69 

2,01 - 3,00 0,82 1,02 

3,01 - 4,00 1,09 1,36 

4,01 - 5,00 1,43 1,79 

5,01 - 6,00 1,75 2,20 

 6,0*) főlőtt 

1,75 euró + 

1,49 euró 

mindeniknek                             

0,1-1,0 tonna               

6,0 tonna 

fölött 

A 

pneumatikus 

felfüggeszté-

seknél 

megszabott 

díjak 

x 1,30 

0,01 - 0,50 0,29 0,37 

0,51 - 1,00 0,35 0,45 

1,01 - 2,00 0,53 0,67 

2,01 - 3,00 0,87 1,10 

3,01 - 4,00 1,22 1,52 

4,01 - 5,00 1,54 1,94 

5,01 - 6,00 1,94 2,43 

6,01 - 7,00 2,34 2,92 

 7,0*) fölött 

2,34 euró + 

0,99 euró 

mindegyik                             

0,1-1,0 tonna                 

7,0 tonna 

fölött 

A 

pneumatikus 

felfüggeszté-

seknél 

megszabott 

díjak 

x 1,50 

4 A megadott 

maximális 

méretek 

meghaladása 

 

 

hosszúság 

(méter) 

0,01 - 2,00  

 

 

 

díj x távolság 

0,03 

2,01 - 3,00 0,08 

3,01 - 4,00 0,14 

4,01 - 5,00 0,18 

5,01 - 6,00 0,23 

 6,0 fölött 

0,23 euró + 0,05 euró 

mindegyiknek 0,01-1,0 méter 

6,0 méter fölött 

szélesség 

(méter) 

0,01 - 0,50 díj x távolság 0,10 

0,51 - 1,00 0,20 

1,01 - 1,50 0,30 

1,51 - 2,00 0,40 

2,01 - 2,50 0,90 

2,51 - 3,00 1,37 

3,01 - 3,50 2,31 

3,51 - 4,00 2,89 

fölött 4,00 

2,89 euró + 0,54 euró 

mindegyiknek 0,01-0,50  

méter 4,0 méter fölött 

magasság 

(méter) 

0,01 - 0,25 díj x távolság 0,06 

0,26 - 0,50 0,10 

0,51 - 1,00 0,20 

1,01 - 1,50 0,30 

1,51 - 2,00 0,40 

2,01 - 2,50 0,88 

2,51 - 3,00 1,38 

3,01 - 3,50 1,83 

3,51 - 4,00 2,31 



 
Jegyzék: 

    A. Felmentések a díj fizetése alól: 

    a) A katonai gépjárművek; 

    b) A belügyminisztériumnak alárendelt intézmények gépjárművei; 

    c) A romániai gyorsforgalmi utak és országutak országos ügynöksége, valamint az ennek alárendelt 

intézmények; 

    d) a mentőszolgálatok által használt gépjáművei; 

    e) a 2001/88 számú kormányrendelettel szabályozott sürgősségi alakulatok gépjárművei; 

    f) azok a gépjárművek, amelyek a NATO-nak szállítanak, ahogy előírja a 2004/362 számú törvény és 1952 

augusztus 28-án Párizsban aláírt Protokollum; 

    g)  a halottszállító gépjárművek; 

    h) azok a gépjárművek, amelyeket természeti katasztrófák esetén használnak, 

    B. A mellékletben előírt kiegészítő díjszabások alkalmazásáról: 

    a) a Romániában és más országokban bejegyzett gépjárművekre alkalmazandó, 

    b) gépjárművön értendő minden olyan közlekedési eszköz, amelyben van minimum két tengely vagy olyan 

gépjárműegyüttes, amely áll egy gépjárműből és utánfutóból, terűvel vagy terű nélkül, 

    c) a gépjárművek súlyát és maximális méreteit az újraközölt, utólag módosított és kibővített 1997/43 

számú az utak jogállásáról szóló kormányrendelet határozza meg, 

    d) Kovászna megyében a gépjárművek súlyát és maximális méreteit a közutakon ellenőrzik: 

(i) Kovászna megye megyei érdekeltségű úthálózatán, 

(ii) Kovászna megye megyei érdekeltségű úthálózatán azokon a helyeken, ahol a gépjárművek 

parkolnak vagy állnak. 

    e) Kiegészítő díjszabásokat alkalmaznak: 

(i) azokra a gépjárművekre, amelyek terűje oszthatatlan 

(ii) azokra a gépjárművekre, amelyek a megengedett  súlyt és méreteket túllépik, kiegészítő díjszabás 

alkalmaznak a melléklet szerint. 

C. Speciális engedély kiadása 

a) minden kiadott dokumentumra  

b) a kiegészítő díjszabások alól felmentett szállításokra 

D. A súlytöbblet díjszabása (egész vagy a tengelyekre lebontva) 

a) A súlytöbblet díjszabását az összsúly és a tengelyekre eső súly ősszehasonlításával határozzák meg, 

figyelembe véve a legnagyobb eredményt,   

    b) A súlytöbblet díjszabását úgy számítják ki, hogy az egységes díjszabást alkalmazzák a gépjármű reális 

súlyára, 

    c) Abban az esetben, ha két gépjármű egymás mellett össze van kapcsolva egy szállítása elvégzése esetén, 

a tengely besorolását, a tengelytávolságok szerint, mindkét gépjárműre külön-külön  meghatározzák 

eltekintve a gépjárművek kerék- és tengelyszámaitól, 

    d) A súlytöbbletet úgy határozzák meg, hogy az egységes árat alkalmazzák, amely meghaladta az egy 

tengelyre eső maximális súlyt, figyelembe véve az út kategóriáját,     

   e) A többtengelyes gépjárművek súlytöbbletét úgy határozzák meg, hogy a tengelytávolságok szerint 

mindegyik tengelyre számolnak díjat.     

f) A súlytöbbletet a duplatengelyes vagy triplatengelyes gépjárműveknél az össztengelyre alkalmazzák, 

anélkül, hogy összehasonlítanák vagy figyelembe vennék a kumulált tengelyek összetételét.     

g) az 1997/43-as Kormányrendelet 3-as számú mellékletében előírt gépjárművek esetében, a 

tengelykombinációkat előlről hátra fele haladva határozzák meg. 

h) Az egy tengelyre vagy a kombinált tengelyekre eső súlytöbbleti díjat összeadják. 

   i) Nem fizetnek kiegészítő díjszabásokat, speciális szállítási engedélyt, nem fizetnek díjat és nem 

büntethetők azok a súlytöbblettel közlekedő gépjárművek, amelyek: 

    (i) 4%-kal haladják meg az egy tengelyre megengedett súlyt 

    (ii) 3%-kal haladják meg az duplatengelyre megengedett súlyt 

    (iii) 3% -kal haladják meg az triplatengelyre megengedett súlyt 

    (iv) 5,0% -kal az összsúlyt, 

 4,00 fölött 

2,31 euró + 0,54 euró 

mindeniknek 0,01-0,50  méter 

4,0 méter fölött 

5 A díjak hozzávetőleges megállapítása a 

maximális megengedett értékek fölött  

díj/ 

hozzávetőleges 

megállapítás 

20,00 



    i) A súlytöbblet díjszabása nem alkalmazandó a személyszállítási gépjárművek esetében 

(személygépkocsi, mikrobusz, autóbusz). 

    E. A megengedett méretek túlteljesítésének díjszabásai 

    a) A megengedett méretek túlteljesítésének díjszabását, úgy számolják ki, hogy az egységes díjszabást 

alkalmazzák a gépjármű reális méretére. 

    b) Abban az esetben, ha két méretet teljesít túl a gépjármű, akkor a díjakat összeadják. 

    c)  a megengedett konstruktiv hossz meghaladására kiadott speciális engedély érvényes még akkor is, ha a 

szállítmány hossza meghaladja az előírt értéket, betartva az erre vonatkozó díjszabásokat. 

    d) Nem bocsátanak ki speciális szállítási engedélyt és nem büntethetők azok a gépjárművek, amelyek 0,05 

méterrel haladják meg a megengedett magasságot vagy a speciális szállítási engedélybe feltüntetett 

magasságot. 

F. A speciális engedélyek kibocsátási díjszabása 

    A speciális engedélyek kibocsátására alkalmazott díjakat úgy határozzák meg, hogy összeadják a speciális 

engedélyek díját a súlytöbblet díjaival vagy a megengedett méretek túlteljesítésének díjaival. 

    G. A kiszámolás módjai: 

    1, az egységes árat tizedesekkel számolják, kerekítések nélkül; 

    2, a távolságot kilométerekben állapítják meg, tizedesek nélkül, kerekítéssel; 

    3, az részleges eredményeket nem kerekítik; 

    4, a végleges eredményt két tizedesig kerekítik, figyelembe véve a fizetőeszközt. 

    H. Az euróban megállapított díjakat lejben fizetik a Román Nemzeti Bank által a fizetés előtti hónap 

utolsó napján meghirdetett árfolyam szerint,  

      A fizetés előtti hónap utolsó napján meghirdetett árfolyam az az árfolyam, amelyet a Román Nemzeti 

Bank a hónap utolsó előtti munkanapján szabott meg.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/    -es számú Határozat 4-es számú Melléklete 

 

 

A KOVÁSZNA MEGYE TÁNACSA  ÁLTAL ALKALMAZOTT  KÜLÖNLEGES 

ILLETÉKEK ÉS DÍJAK 

 

 

 

1. Másolás és többszörösítés esetén alkalmazott különleges illetékek  

- fizikai személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

2. Faxolás es szkennelés esetén alkalmazott illetékek  

- fizikai személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

3. Az archívumból kikeresett akták díja 

- fizikai személyeknek: 6  lej/dokumentum/akta 

- jogi személyeknek: 10 lej/dokumentum/akta 

4. A Kovászna Megye Tanácsa archívumából kikeresett akták másolásának és 

kiadásának díja 

- fizikai személyeknek: 1 lej/oldal- A4-es formátum 

 2 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 2 lej/oldal- A4-es formátum 

 4 lej/oldal- A3-as formátum 

 

Megjegyzés: - Az illetékek és díjak kifizetése a Kovászna Megye Tanácsa pénztáránál, 

készpénzben, vagy fizetési utalvánnyal a sepsiszentgyörgyi Kincstáron keresztül történik. A 

dokumentumok/akták kiadása, a fizetést bizonyító akták felmutatása után történik. 

- A másolási szolgáltatást papírra, valamint elektronikus formátumban lehet kérni, a 

kérvényező választása szerint. 

- A szkennelés esetében a dokumentumokat a kérvényező hordozható adattárolójára, CD-jére 

lehet másolni, valamint elektronikus postán is közvetíthető. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/    -es számú Határozat 5-as számú Melléklete 

 

 

 

 

 

 

KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYÉBEN VALÓ MEGJELENTETÉSEK 

DÍJSZABÁSA 

1. Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében való akták 

megjelentetésének ára: 

1,62 lej/A4 formátumú 

oldal 

2. Kovászna Megye Hivatalos Közlönyének eladási ára: 0,46 lej/A4 formátumú 

oldal 

3. Sürgősségi díj:  3,24 lej/A4 formátumú 

oldal 

4. Előfizetés a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyére: 

 

35,63 lej egy negyedévre 

71,27 egy félévre 

5. Megjelentetési előfizetés a Kovászna Megye Hivatalos 

Közlönyében: 

3,89 lej/egy A4 

formátumú 

oldal/negyedév 
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2019____ számú Határozat 6-es számú Melléklete 
 

 

 

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBAN VALÓ BELÉPŐJEGY, VALAMINT 

MÁS DÍJAK 

 

1. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban idegenvezetés 

20 lej 

2. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban fényképezés 

20 lej 

3. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban filmezés 

30 lej 

4. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban kiállítási terem kibérlése 

150 lej/óra 

5. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban található fényképek 

fénymásolása  

20 lej/fénykép 

6. 
A Székely Nemzeti Múzeumban, a Művészeti 

Galériában, Haszmann Pál Csernátoni Múzeumban, 

Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a Baróti 

Medence múzeumban belépési díj 

 

- egész jegy 10 lei 

- kedvezményes jegy ( diákok, egyetemisták, 

nyugdíjasok, katonák, veteránok) 

5 lei 

- családoknak (2 felnőtt és 1-5 gyerek) 20 lej 

- diákcsoportoknak (10-30 személy) 50 lej 

7. 
Éves bérlet a Székely Nemzeti Múzeumban, a 

Művészeti Galériában, Haszmann Pál Csernátoni 

Múzeumban, Kézdivásárhelyi Céhmúzeumban és a 

Baróti Medence múzeumban ( amely 5 belépést 

biztosít) 

 

 

- teljes értékű bérlet 25 lej 

- kedvezményes bérlet 15 lej 

 

Megjegyzés: Ingyenes belépőt kap a múzeumban, bizonyító iratok alapján: 

- kisiskolások, intézményben nevelkedő gyermekek, 

- fogyatékos személyek, 

- Románia területén működő múzeumok alkalmazottai. 

- ICOM kártyával rendelkező személyek 

- a média képviselői 

- egyetemisták 

- hivatalos küldöttek 
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2019____ számú Határozat 7-as számú Melléklete 

 

 

 

A KOVÁSZNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAIRA MEGÁLLAPÍTOTT 

DÍJAK 

1. Olvasói engedély kibocsájtása/éves látogatási díj 3 lej 

 - tanulóknak, egyetemistáknak, katonák, nyugdíjasok) 2 lej 

2. Elvesztés esetén új olvasói engedély kibocsátása 4 lej 

3. Sokszorosítás: 

a. fénymásolás A4 lapra fekete-fehér (eleje-háta) 
0,5 lej 

b. fénymásolás A4 lapra színes /lap 1,7 lej 

c. fénymásolás A3 lapra fekete-fehér (eleje-háta)  1 lej 

d. nyomtatás A4 lapra fekete-fehér (oldalanként) 0,7 lej 

e. nyomtatás A4 színes/lap  1,7 lej 

4. Szkenelés (oldal) 1 lej 

5. A könyvtári kikölcsönzött iratok késedelmes visszaadása 

esetén a büntetés: 

 

 

 a. könyvek 0,2 lej/késedelmi 

nap /kötet 

 b.  hang anyagok 1,2 lej/késedelmi 

nap /tétel 

6. Tematikus könyvészetek összeállítása kérésre 0,6 lej/összeállítás 

7. Könyvtárak közötti kölcsönzés Postai költség 

8. A kikölcsönzött könyvek rongálása, megsemmisítése, 

illetve elvesztése 

A módosított és 

kiegészített 

2002/334. Törvény 

alapján  

9. Helyiségek bérlése összejövetelek, konferenciák, kiállítások 

és hasonló eseményekre 

 

- kiegészítők nélkül 60 lej/ óra 

- kiegészítőkkel (kivetítő, mágneses tábla, mikrofon 

és hangfalak) 

15 lej/ 

kiegészítő/alkalom 

(a bérleti díjon 

kívül) 

 

Megjegyzés: Rendkívüli esetekben Kovászna Megye Tanácsának Elnöke írásban mentesítheti a 9 

pontban megállapított díjak kifizetését. 
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2019____ számú Határozat 8-as számú Melléklete 
 

 

 

 

 

 

 A SEPSISZENTGYÖRGYI „Dr. FOGOLYÁN KRISTÓF” MEGYEI 

KÓRHÁZHOZ A GÉPJÁRMŰVEK BELÉPÉSI DÍJA 
lej /1 óra 

  

- gépjárművek 

 

 

6 
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2019/____ számú Határozat 9-es számú Melléklete 

 

 

MEGYEI SZINTŰ ÁLLANDÓ JÁRATOKKAL,  

KÖLTSÉG ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉBEN, ÚTVONALRA  

VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK DÍJSZABÁSA 

 

 

 

 

 

1. 

A megyei útvonalra vonatkozó engedély kiadása / 

meghosszabbítása az útvonalhoz  szükséges aktív 

járműveknek, egy járatra (egyéves díj) 

 

 

42 lej 

2. 

A megyei útvonalra vonatkozó engedély cseréje a kiadott 

engedély elvesztése, lopása vagy megsérülése miatt, vagy az 

iroda címének, vagy a jármű rendszámának 

megváltoztatásával (a díjszabás egy engedély esetében ) 

 

 

117 lej 

 

 

 

 

 

AZ ÁLLANDÓ SPECIÁLIS JÁRATOKKAL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA 

VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK KIADÁSÁNAK 

DÍJSZABÁSA 

 
 

 

 

1. Szállítási engedély kiadása 350 lej 

2. Szállítási engedély módosítása a szállító kérésére 235 lej 

3. Szállítási engedély érvényességének meghosszabbítása 235 lej 

4. Megegyező másolatok kiadása a szállítási engedélyről 295 lej/db. 

5. 
Útvonalra vonatkozó hatósági engedély kiadása (a 

szerződésnek megfelelően, de nem több, mit 3 év) 
350 lej 

6. Megfelelő másolatok kiadása a hatósági engedélyről 235 lej/db. 

7. 
Másolatpéldány kiadása a fenti engedélyekről és megegyező 

másolatokról, elvesztés, ellopás vagy megrongálódás esetén 
120 lej/db. 

8. Kérvényezési nyomtatványok kiadása 1 lej/db. 
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2019/    -es számú Határozat 10-es  számú melléklete 

 

A MŰVÉSZETI NÉPISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT TANDÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK 
 

 

  Kulturális oktatási és felnőttképzési díjak 

I. Kulturális oktatási 

tandíjak 
Tantárgy/szak Tandíj /I.év 

RON - 

Tandíj /II.év 

RON - 

Tandíj /III.év 

RON - 

  1.  ZONGORA 650 715 780 

 2.  FUVOLA 650 715 780 

 3.  KLARINÉT 650 715 780 

 4.  SZAXOFON 650 715 780 

 5.  HARSONA 650 715 780 

 6.  SZINTÉTIZÁTOR 650 715 780 

 7.  GITÁR /  BASSZUS 

GITÁR 

650 715 780 

8.  TROMBITA 650 715 780 

 9.  ÜTŐS HANGSZEREK 650 715 - 

10.  ÉNEK 650 715 780 

11.  HEGEDŰ 650 715 780 

12. BRÁCSA 300 330 360 

13. NAGYBŐGŐ 300 330 360 

14.  KLASSZIKUS TÁNC, 

BALETT 

600 600 600 

15.  NÉPTÁNC 450 450 450 

16.  RAJZ-FESTÉSZET-

GRAFIKA 

450 450 450 

17. NÉPI 

BÚTORFESTÉSZET, 

NÉPI 

DISZÍTŐMŰVÉSZET 

450 450 450 

18.   FAFARAGÁS 450 450 450 

19.SZÍNÉSZETI 

ALAPKÉPZÉS 

450 450 450 

20.  FÚVÓS ZENEKAR 450 450 450 

21. ZENEKAR 450 450 450 



 16 

22.  ÉNEKKAR 450 450 450 

23. ZENEELMÉLET ÓRA 

 (választható) 

50 50 50 

 24.  ZENETÖRTÉNET 

ÓRA  (választható) 

40 40 40 

 25. DIVATTERVEZÉS 950   

Az éves továbbképző a hangszereknél és az éneklésnél, vagy a második képzés első 

beíratkozási díja:: 1500 RON 

A gyerekek és a fiatalok 18 éves korig tandíj csökkenésben részesülhetnek a következő 

esetekben: -egyazon családon belül a második beíratott gyerek  25%-os , a harmadik 

beíratott gyerek 50%-os tandíj csökkenésben részesül. 

  Kulturális oktatási és felnőttképzési díjak fizetési lehetőségei a következők:  

             - I. év –  I részlet kifizetése november 15.-ig, ami a tandíj min.40%-a lehet, a 

II.részlet legkésőbb február 15.-ig               

             - II. év –  kifizetés 3 részletben:  november 15.-ig , február 18.-ig és  április 18.-ig  

             - III.év -  kifizetés 3 részletben:  november 15.-ig , február 18.-ig és  április 18.-ig  

Az intézmény vezetője dönthet a hallgató beiratkozási/tandíjának kifizetés alóli 

mentességről, ha ezt megalapozott indokok miatt kéri. A pályázónak be kell nyújtania 

a tandíj kifizetése alóli mentesség kérelemezése alapjául szolgáló dokumentációt. 

II. Kulturális 

műhelyek 

(workshopok) 

Az iskola tanfolyamaira beíratkozott 

személyek 
Más személyeknek 

15 Ron/személy/műhely 25 Ron/személy/műhely 

III.  

Felnőttképzési 

tandíjak 

Képzés típusa Tantárgy/képzés megnevezése Tandíj/képzés

/személy 

RON - 

 1.Képzés Pincér (720 óra) 1.5000,00 

Szakács(720 óra) 2.500,00 

Szabás-varrás képzés 

(rendelésre készített 

darabok)(720 óra) 

 

1.500,00 

 2. Továbbképzés Szociál-pedagógiai 

animátor 

 

700,00 

Projekt Menedzser       700,00 

 3.Szakosodás/Más 

kurzusok* 

         Fényképezés: 

Adobe Lightroom(12 óra) 

Foto Junior (24 óra) 

 

650,00 

650,00 
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Báros és latte-art (40  óra ) 600,00 

Sommelier (40  óra ) 600,00 

Belsőépítészet (60 óra) 800,00  

Formator- képzés(180 óra) 1.000,00 

Mester képzés (180 óra) 800,00 

Recepciós   1.000,00 

 4.Kezdő képzés Fényképezés: 

Adobe Lightroom(12 óra) 

300,00 

 

Pincér  (52 óra) 700,00 

Szakács  (52 óra) 800,00 

 5.Kompetencia 

képzések 

Vezetés tehnika (20 óra) 300,00 

 

Vállalkozói képzés (20 óra) 300,00 

 

*a tanfolyamokról a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

kiállított részvételi oklevelet kapnak a résztvevők, mint partner intézménye a 

Művészeti Népiskolának és a SVESZ Egyesületnek  

VI.  Más díjak Megnevezés Érték – RON - 

 1.  Beiratkozási díj 70 

2.  Oklevél kibocsátási díj 

2.1.Abban az esetben, ha 

a tanulmányok befejezése 

után nem kérik ki a 

diplomákat, díjat fizetnek 

a tanulmányi 

dokumentumok 

archiválásáért / 

megőrzéséért * 

A diploma megszerzését 

követő 36 hónap 

elteltével kiállított 

oklevelet a  következő 

összeg kifizetése alapján 

állítják ki: 

30 

50 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 3.Részvételi díj tematikus 

táborokba, amelyeket a 

Népművészeti és 

Iparművészeti Iskola 

550 
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szervez 

 

 

Szállás és bérleti díjak 

I. Szállás 

díjak 

Helység Szolgáltatás 

megnevezése 

Díjszabás Megjeg

yzés 

 1.Zabola Szállás a Művészeti 

Népiskola tanulói 

részére, saját 

szervezésű 

táborokban  

20 lej 

/személy/ éjszaka 

 

Csoport szállás 20 

személyig  

30 lej 

/személy/ éjszaka 

Fizető 

személy

ek (20 

személy

ig) 

Csoport szállás 20-

60 személy között 

25 lej 

/személy/ éjszaka 

Fizető 

személy

ek (20-

60  

között) 

 2. Árkos  Kétágyas szoba  150 lej 

/szoba/ éjszaka 

 

Kétágyas szoba- 

min.3 éjszaka 

120 lej 

/szoba/ éjszaka 

 

Egyágyas szoba 100 lej 

/szoba/ éjszaka 

 

Reggelivel: 

Kétágyas szoba 

Kétágyas szoba- 

min.3 éjszaka 

Egyágyas szoba 

 

200 lej/szoba/ éjszaka 

170 lej/szoba/ éjszaka 

 

125 lej/szoba/ éjszaka 

 

 

Pótágy 30 lej/ személy/ 

éjszaka 

 

Szállás 

csoportoknak min. 
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35 személy 

Kétágyas szoba 

Kétágyas szoba - 

min. 3 éjszaka 

 

 

120 lej/szoba/ éjszaka 

100 lej/szoba/ éjszaka 

 3.Komandó Szállás 

 

Szállás 

csoportoknak 40 fő 

felett, min. 2 éjszaka 

Pótágy 

 

50 lej/személy/ 

éjszaka 

40 lej/személy/  

 

 

30 lej/személy/ 

éjszaka 

 

 

 4.Málnás Árlista: 

Alapcsomag: 

Belépés a 

medencébe, 

szaunába,sókamráb

a 

Felnőttek 

Gyerekek: 3-14 éves 

korig 

Gyerekek 3 év alatt 

 

Helyi lakosok 

belépése 

Felnőttek 

Gyerekek: 3-14 éves 

korig 

Gyerekek 3 év alatt 

Kiegészítő 

szolgáltatások 

Melegvizesfürdő 

Fitnesz felszerelés 

Asztalitenisz 

Biliárd asztal 

 

 

 

 

 

 

30 lej/4 óra 

20 lej/4 óra 

 

Ingyenes 

 

 

 

20 lej/4 óra 

15 lej/4 óra 

 

Ingyenes 

 

 

10 lej/30 perc 

10 lej/alkalom 
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Terem bérlés 

Masszázs szoba 

kölcsönzése 

10 lej/alkalom 

10 lej/ alkalom 

500 lej/ nap 

250 lej/hónap 

 

II. Bérleti 

díjak 

   

 Zabola – 

étkező 

bérlése 

 

200 Ron/nap 

 Árkos  -  

konferencia 

terem 

bérlése(A 

épületszárn

y) 

 

50 Ron/óra 

 

 Székhely 

(Művészeti 

Népiskola) 

– 

gyűlésterem 

bérlése – 60 

nm  

 

150 Ron/nap 

 Mikrobusz 

bérlése 

19+1+1 

személy 

Távolság 100 km alatt  

 

100 km-nél nagyobb 

távolság esetén. 

A szállításhoz kapcsolódó 

minden alkalmi költséget 

a bérlő viseli (pl. matrica, 

hídadó, autópályadíjak 

stb.), ideértve az 

étkezéshez és a sofőr 

szállásához kapcsolódó 

kiadásokat a bérleti 

időszak alatt. 

 

450 Ron 

 

150 Ron fix bérleti díj+3 

Ron/km 

Különleges díjak melyek alkalmazhatóak Kovászna Megye Tanácsa és az 

alárendelt intézményeinek projektjeire és programjaira az intézmény vezetője 

és Kovászna Megye Tanácsának elnöke jóváhagyásával: 
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Kovászna Megye 

Tanácsa projektjei 

és programjai 

50 % 

kedvezmény 

Szállás és bérleti díjak 

Kovászna Megye 

Tanácsa alárendelt 

intézményei 

20 % 

kedvezmény 

Szállás és bérleti díjak 

Más 

közintézmények 

10 % 

kedvezmény 

Szállás és bérleti díjak 

 

 a II. Pontra alkalmazandó kedvezmények nem adódnak össze . 

 

 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.”BZs 
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2019/   -es számú Határozat 11-as számú Melléklete 

 

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES ÁLTAL ALKALMAZOTT BELÉPŐJEGY DÍJAK, 

VALAMINT MÁS DÍJAK 

 

Előadás jegyek és ruha kölcsönzés 

1 
Teljes ár – kölönleges előadásokra/eseményekre 

(olyan rendezvények, amelyek egy napig 

tartanak, több tevékenységet foglalnak magukba 

beleértve a gála előadásokat is) 

40 lej/személy 

2 
Teljes ár – gála előadásokra 30 lej/személy 

3 
Teljes ár – bemutató előadásra 25 lej/személy 

4 
Teljes ár – I* típusú turné előadásokra  25 lej/személy 

5 
Teljes ár – II** típusú turné előadásokra  20 lej/személy 

6 
Teljes ár – I* típusú előadás   20 lej/személy 

7 
Teljes ár – II** típusú előadás   15 lej/személy 

8 
Csökkentett ár - I* típusú turné előadásokra  15 lej/személy 

9 
Csökkentett ár - előadás  12 lej/személy 

10 
Csökkentett ár - II** típusú turné előadásokra   10 lej/személy  

11 
Csökkentett ár (gyerekek, nyugdíjasok, 

szervezett felnőtt csoportok)  

 10 lej/személy 

12 
Csökkentett ár – előadás (gyerekek) 8 lej/személy 

13 
Ár más művészeknek  5 lej/alkalom 

14 
Belépőjegy táncház – heti 5 lej/alkalom 

15 
Belépőjegy táncház – különleges alkalmak 

(ünnepek, felnőttek) 

10 lej/alkalom 

16 
Ruha kölcsönzés  15 lej/nap/db 

17 
Ruha kölcsönzés csoportoknak 10 lej/nap/db 

18 
Teremkölcsönzés, beleértve a Háromszék 

Táncstúdió felszerelését is 

300 lej/óra 
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Megjegyzés:  

1. Az eladott előadások esetében vagy a különleges meghívások alkalmával az 

előadások árát az intézményvezető szabja meg. Ezekben az esetekben szerződést 

kötnek a meghívó féllel. Az előadások árát az előadások típusa, színpadi költségei, 

távolság Sepsiszentgyörgy és az előadás helyszíne között, stb. szerint állapítják 

meg. 

Kivételes esetekben Kovászna Megye Tanácsának Elnöke jóváhagyhatja  a díjszabás 

mentességet. 

2. A ruhák és egyéb felszerelések kölcsönzési díját, szervezett csoportok vagy 

kulturális intézmények számára, az intézmény igazgatója határozza meg, a 

kölcsönzött tárgy értéke és régisége függvényében. 

 

* I* típusú vagy II** típusú árat az intézményvezető szabja meg az alább felsoroltak 

szerint: 

-  az előadás időtartama; 

- a megtartott előadások száma; 

- az előadás komplexitása; 

- az előadás színpadi költségei (külső munkatársak, díszlet); 

- az előadás népszerűsége; 

**Kivételes esetekben Kovászna Megye Tanácsának Elnöke jóváhagyhatja  a díjszabás 

mentességet a 18.-as pont esetében. 
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2019______Határozat 12-es  számú melléklete 

Adminisztrációban/ gondnokságban levő területeken történő tevékenységek/tervek/ 

projektek/programok dokumentációjának elemzésére és engedélyezésére vonatkozó 

díjszabályok 

(Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ) 

 

1. 
olyan tevékenységek/ tervek/ projektek/programok 

dokumentációjának elemzése és engedélyezése, melyek nem 

igényelnek a Környezetvédelmi Hivatal által kiadott 

engedélyt 

100 lei 

2. 
olyan tevékenységek/ tervek/ projektek/programok 

dokumentációjának elemzése, melyek nem igényelnek 

környezeti hatásvizsgálatot/ stratégiai környezeti vizsgálatot/ 

szakértői becslést  

100 lei 

3. 
erdészeti kitermelés vagy ásványkincsek kitermelésére 

vonatkozó dokumentáció elemzése, abban az esetben, ha ezek 

nem igényelnek környezeti tanulmányt vagy  környezeti 

hatástanulmányt   

100 lei 

4. 
olyan tevékenységek/tervek/ projektek/programok 

dokumentációjának elemzése melyek környezeti tanulmány 

kötelesek 

200 lei 

5. 
olyan tevékenységek/tervek/ projektek/programok 

dokumentációjának elemzése melyek környezeti 

hatástanulmány kötelesek 

400 lei 

 

Jótékonysági célokra az engedélyek ingyenesen kiválthatóak.  

Kovászna Megye Tanácsa, ennek alintézményei, és a Természetvédelmi és 

Hegyimentő Központ által szervezett programok valamint a védett területek megfelelő 

kezeléséhez szükséges tevékenységek engedélyezése ingyenes. 

Magánszemélyek vagy jogi személyek által végrehajtott kutatási tevékenységek 

engedélyezése ingyenes, amennyiben azok nem szolgálnak kereskedelmi célokat. 

Magánszemélyek vagy jogi személyek által végrehajtott nevelési tevékenységre vonatkozó 

iratcsomag vizsgálata, valamint a tevékenység engedélyezése ingyenes, amennyiben a 

program nem igényli a Környezetvédelmi Hivatal engedélyezését. 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Iktsz. 2019_____ /_____ 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott 

illetékek és díjak megállapításáról 

 

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények összes tevékenységének és/vagy szolgáltatásának megfelelő illetékek és 

díjak a 2013/10-es számú határozattal kerültek megállapításra és ez a  határozat többszöri 

módosításon és kiegészítésen esett át, javasolom ezen illetékek és díjak kiigazítását a 2015/227-es 

számú Adótörvénykönyv előírásainak értelmében és a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és 

az alárendelt közintézmények javaslatai alapján. 

A jelen határozattervezet 1-12-es számú mellékletei tartalmazzák a Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények összes tevékenységének és/vagy 

szolgáltatásának megfelelő illetékek és díjak kiigazítását, a következőképpen: 

1-es számú melléklet, tartalmazza az urbanisztikai bizonylatok, az építkezési engedélyek, 

és más jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékeket. 

Ezen illetékek értékét a 2015/227-es számú Adótörvénykönyv 473. és 474. szakasza 

szabályozza. 

2-es számú melléklet, tartalmazza a megyei utak körüli területek használati díját, a 

Szállításügyi Miniszter 2018/1836-os számú, a romániai országos utakra és autópályákra vonatkozó 

rendeletének értelmében, kiterjesztve ezen díjszabást az elektronikus  kommunikációs hálózatokra 

is. 

3-as számú melléklet, tartalmazza a megyei utakon közlekedő, Romániában bejegyzett 

nehézgépjárművek súlyfölöslege esetén alkalmazott díjszabásokat, az utólagosan módosított és 

kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 1997/43-as számú kormányrendelet és a Szállításügyi 

Miniszter 2018/1836-os számú, a romániai országos utakra és autópályákra vonatkozó rendeletének 

értelmében. 

4-es számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megye Tanácsa birtokában levő 

dokumentumok másolatainak kiállítási illetékeit. 

5-ös számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében való 

megjelentetési díjakat, a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyének értékesítési díját, a sürgősségi 

díjat, a bérleti díjat és a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében való megjelentetés bérleti díját. 

6-os számú melléklet, tartalmazza a Székely Nemzeti Múzeum látogatási díjait, és más, az 

intézmény által alkalmazott díjszabásokat. 

7-es számú melléklet, tartalmazza a Bod Péter Megyei Könyvtár szolgáltatásaira 

alkalmazott díjszabásokat. 
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8-as számú melléklet, tartalmazza a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház 

területére való belépési illetékeket. 

9-es számú melléklet, tartalmazza az állandó speciális járatokkal történő személyszállításra 

vonatkozó engedélyek és felhatalmazások kiállításának díjszabásait. 

10-es számú melléklet, tartalmazza a Művészeti Népiskola által alkalmazott kulturális 

oktatási és felnőttképzési díjakat, valamint a szállás és bérleti díjakat. 

11-es számú melléklet, tartalmazza a Háromszék Táncegyüttes által alkalmazott belépőjegy 

díjakat valamint más díjszabásokat. 

12-as számú melléklet, tartalmazza a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ 

által javasolt díjszabásokat tartalmazza. 

Az említett illetékeket és a díjakat Kovászna Megye Tanácsa szak-igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények javasolták. 

Ezen szolgáltatások nyilvántartását és követését, amelyekért a fent említett illetékek és a 

díjszabások megállapítódtak ugyanazon szak-igazgatóságok és  alárendelt közintézmények végzik, 

amelyek a szolgáltatásokat is nyújtják. 

A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi forrásokat képezik: 

a.) Kovászna Megye Tanácsa saját költségvetése, az 1, 2, 3, 4, 5, 7 és 9-es számú mellékletek 

alapján megvalósított bevételek. 

b.) a Székely Nemzeti Múzeum saját költségvetése, a 6-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

c.) a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház saját költségvetése, a 8-es 

számú melléklet alapján megvalósított bevételek. 

d.) a Művészeti Népiskola saját költségvetése, a 10-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

e.) a Háromszék Táncegyüttes saját költségvetése, a 11-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

f.) Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ saját költségvetése, a 12-es számú 

melléklet alapján megvalósított bevételek. 

Tekintettel a 2015/227-es számú Adótörvénykönyv, és a 2006/273-as számú, utólagosan 

módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény előírásaira, javasolom a Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak 

megállapítását és elfogadását. 

 

 

TAMÁS Sándor 
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„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.” 
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