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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
289/2005. (XII. 22.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint 
a szakindítás eljárási rendjérõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX.
tör vény (a to váb bi ak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 72.  §-ának 
s) pont já ban, valamint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 153.  §-a (1) be -
kez dé sé nek 2. és 5. pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia, a Fõ is ko lai Fõ igaz ga -
tói Kon fe ren cia és a Mû vé sze ti Egye te mek Rek to ri Szé ke
(a továb biak ban: a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek
kon fe ren ci á ja) egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
mû kö dõ és a fel sõ ok ta tá si tör vény, valamint az Ftv. 1. szá -
mú mel lék le té ben fel so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
ter jed ki.

(2) E ren de let az egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit élet tel és a hit élet tel együtt
ok ta tott hit tu do mánnyal össze füg gõ kép zé sé re a fel sõ ok -
ta tá si tör vény ben, valamint az Ftv.-ben meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel ter jed ki.

(3) E ren de le tet kell al kal maz ni a tel jes ide jû és rész idõs
kép zés ként, valamint a táv ok ta tás ként szer ve zett alap- és
mes ter kép zé sek te kin te té ben is.

2.  §

(1) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si
szak ja i nak jegy zé két – be le ért ve a gya kor lat igé nyes alap -
kép zé si sza ko kat –, to váb bá azok kép zé si te rü le te it, a kép -
zé si ága it, valamint az egyes sza ko kon az alap fo ko zat
meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre di tek szá mát az 1. szá -
mú mel lék let ha tá roz za meg.

(2) A cik lu sok ra bon tott, osz tott és az egy sé ges, osz tat -
lan kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként – a ta ná ri szak kép -
zett sé get adó mes ter kép zé si szak ki vé te lé vel – a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za a mes ter kép zé si sza kok jegy zé két,
valamint a mes ter fo ko zat hoz össze gyûj ten dõ kre di tek szá -
mát. A jegy zék ben fel tün te tett sza ko kon az in dí tás sal

össze füg gõ el já rás le foly tat ha tó. A mes ter kép zé si szak -
szer ke zet e ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint bár -
mi kor ki egé szít he tõ.

(3) A ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter kép zé si sza kon
a cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra
épü lõ en sze rez he tõ elsõ és má so dik ta ná ri szak kép zett sé -
ge ket, valamint szak kép zés ben, illetve mû vé sze ti szak -
kép zés ben a mes ter fo ko zat ra és nem ta ná ri szak kép zett -
ség re épü lõ, illetve annak ta nul má nya i val pár hu za mo san
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé ge ket a 3. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(4) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zé sek alap kép zé si
szak ja i nak és a fel sõ ok ta tá si tör vény fel ha tal ma zá sa sze -
rint szak in dí tá si en ge dély alap ján in dí tott egye te mi és fõ is -
ko lai szin tû alap kép zé si sza kok nak a meg fe lel te té sét a
4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(5) Az egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek hit élet tel és a hit élet tel együtt ok ta tott
hit tu do mánnyal össze füg gõ alap- és mes ter sza ko kat az
egy há zi jogi sze mély te szi köz zé.

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter kép zé si szak

(a továb biak ban: ta ná ri szak): mes ter fo ko za tot nyúj tó
szak, amely a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény al kal ma zá si fel té te le i nek meg fele lõen az is ko lai ne -
ve lés-ok ta tás 5–12., illetve 13. év fo lya ma in, valamint az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg ha tá ro zott szak kép zé si
év fo lya mo kon a tan tár gyak, tan tár gyi mo du lok ok ta tá sá ra
és spe ci á lis pe da gó gi ai jel le gû fel ada ta i nak el lá tá sá ra – ha
a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek el té rõ en nem ren del -
kez nek – két ta ná ri szak kép zett sé get nyújt;

b) ta ná ri szak kép zett ség: ket tõs jel le gû szak kép zett ség, 
amely ma gá ba fog lal ja a szak te rü le ti és a ta ná ri ké pe sí tés
is me re te it is. A szak te rü le ti ké pe sí tés a ta ná ri szak kép zé si
és ki me ne ti kö ve tel mé nyei alap ján szak te rü le ti mo du lok
sze rint osz lik meg;

c) elsõ ta ná ri szak kép zett ség: a cik lu sok ra bon tott, osz -
tott kép zés alap kép zé si szak já nak szak te rü le ti is me re te i re
épü lõ, ta ná ri sza kon sze rez he tõ szak kép zett ség;

d) má so dik ta ná ri szak kép zett ség: a cik lu sok ra bon tott,
osz tott kép zés ben a ta ná ri sza kon – a kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – az elsõ
ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló kép zés sel
pár hu za mo san meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett ség;

e) köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség: az is ko lai ne ve -
lés-ok ta tás ál ta lá nos mû velt sé get meg ala po zó sza ka szá -
ban az 5–12, illetve 13. év fo lya mo kon pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé re jo go sí tó szak kép zett ség;

f) szak mai ta ná ri szak kép zett ség: az is ko lai nevelés-
 oktatás szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ sza ka szá -
ban, illetve az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg ha tá ro -
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zott szak kép zé si év fo lya mo kon pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé re jo go sí tó szak kép zett ség;

g) mû vé sze ti te rü le ti ta ná ri szak kép zett ség: a mû vé sze -
ti te rü le ten az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben,
mû vé sze ti szak kö zép is ko lá ban, szak is ko lá ban a mû vé sze -
ti tárgy nak meg fe le lõ:

ga) a ze ne mû vé sze ti kép zé si ág alap kép zé si szak ja in,
illetve szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett ség sze rin ti ta -
ná ri szak kép zett ség,

gb) mû vé sze ti mes ter sza kon a mû vé sze ti szak kép zett -
ség meg szer zé sét köve tõen vagy az zal pár hu za mo san sze -
rez he tõ mû vész ta nár szak kép zett ség.

Az alap- és mesterképzés szakjainak meghatározása

4.  §

(1) Alap- és mes ter kép zés ben az 1–3. szá mú mel lék le -
tek ben meg ha tá ro zott sza ko kon a vég zett sé gi szint és a
szak kép zett ség kö ve tel mé nye it a kép zé si és ki me ne ti kö -
ve tel mé nyek ha tá roz zák meg.

(2) A si ke res szak in dí tá si el já rást köve tõen fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek ben in dí tott mes ter sza ko kat a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott szak jegy zék be fel kell ven ni.

5.  §

(1) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés ben az 1. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott szak szer ke zet az alap kép zés
szak ja i nak tel jes körû fe lül vizs gá la tát köve tõen mó do sít -
ha tó.

(2) Új alap kép zé si szak 1. szá mú mel lék let be való fel vé -
te lé re a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek konferen -
ciája ál tal lét re ho zott szak mai bi zott ság nak – a szak szer ke -
zet re vo nat ko zó fe lül vizs gá la tot kö ve tõ – ja vas la ta alap -
ján, a szak mai szer ve ze tek és mun ka adók, valamint a kép -
zés ben ér de kelt ága za ti mi nisz té riu mok vé le mé nyé nek
elõ ze tes meg ké ré sé vel ke rül het sor.

(3) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés ben új ta ná ri
szak kép zett ség meg ha tá ro zá sá ra a 3. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott szak szer ke zet köz ok ta tá si igé nyek alap ján
tör té nõ fe lül vizs gá la tát köve tõen ke rül het sor.

6.  §

(1) Új mes ter kép zé si szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mé nye i nek meg ha tá ro zá sát a cik lu sok ra bon tott, osz tott és
az egy sé ges, osz tat lan kép zés ben – az 5.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – a szak in dí tá si el já rás sal egy ide -
jû leg fel sõ ok ta tá si in téz mény vagy fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kö zö sen kez de mé nyez he tik.

(2) Az új mes ter kép zé si szak nak e kor mány ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti jegy zék be tör té nõ fel vé te lé re
– a fel sõ ok ta tá si in téz mény, illetve in téz mé nyek ja vas la ta
alap ján – az ok ta tá si mi nisz ter éven te leg alább egy al ka -
lom mal elõ ter jesz tést tesz a Kor mány nak. A mes ter sza kok 
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti jegy zé két olyan ha -
tár idõ vel kell mó do sí ta ni, hogy a mes ter kép zé si szak a fel -
sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás ról  szóló kor mány ren de let sze -
rin ti fel sõ ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó ki ad vány ban meg -
hir det he tõ le gyen.

7.  §

Az alap kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé -
nyei sza kon ként tar tal maz zák:

a) az alap kép zé si szak meg ne ve zé sét;
b) az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint

és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé sét (ma -
gyar és an gol nyel ven);

c) a kép zé si idõt fél évek ben;
d) az alap fo ko zat meg szer zé sé hez – az e ren de let ben

meg ha tá ro zot tak sze rint – össze gyûj ten dõ kre di tek szá -
mát, ezen be lül

da) a kép zé si ág kö zös kép zé si sza ka szá hoz ren de len dõ 
kre di tek mi ni má lis ér té két,

db) szak irány ese tén a szak irány hoz ren de len dõ kre di -
tek mi ni má lis ér té két,

dc) a sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té két,

dd) a szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér té ket,
de) az el mé le ti és gya kor la ti is me re tek vo nat ko zá sá ban 

a gya kor la ti is me re tek mi ni má lis kre di tér té két,
df) a nem köz vet le nül az el mé le ti kép zés hez kap cso ló -

dó, in téz mé nyen kí vül szer ve zett gya kor la ti kép zés ben
meg szer zen dõ kre di tek mi ni má lis ér té két;

e) az alap kép zé si szak kép zé si cél ját és az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci á kat:

ea) a tu dás ele mek nek, a meg szer zett is me re tek nek, és
eb) a sze mé lyes adott sá gok nak, kész sé gek nek,

valamint
ec) a szak kép zett ség konk rét kör nye zet ben, te vé keny -

ség rend szer ben tör té nõ al kal ma zá sa kö ve tel mé nye i nek
le írá sát;

f) a kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz nak az
alap szak szem pont já ból fon tos ál ta lá nos kom pe ten ci á it;

g) a törzs anyag – szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó – is me ret kö re i nek be mu ta tá sát;

h) az ide gen nyelv-is me ret re vo nat ko zó követelmé -
nyeket.

8.  §

A mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé -
nyei sza kon ként tar tal maz zák

a) a mes ter kép zé si szak meg ne ve zé sét;
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b) a mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé sét (ma -
gyar és an gol nyel ven);

c) azon alap sza kok meg ne ve zé sét, ame lyek tel jes kre -
di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye lembe a mes ter kép -
zés be tör té nõ be lé pés nél;

d) a kép zé si idõt fél évek ben;
e) a mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez az e ren de let ben

meg ha tá ro zot tak sze rint össze gyûj ten dõ kre di tek szá mát,
ezen be lül

ea) a kö te le zõ és kö te le zõ en vá laszt ha tó tan tár gyak -
hoz,

eb) a sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz,
ec) a dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz vagy szak irány

vá laszt ha tó sá ga ese tén a szak irány hoz
ren del he tõ kre di tek mi ni má lis ér té két,

ed) a szak dol go zat hoz vagy dip lo ma mun ká hoz ren del -
he tõ kre di tér té ket;

f) a mes ter kép zé si szak cél ját és az el sa já tí tan dó kom -
pe ten ci á kat:

fa) a tu dás ele mek nek, a meg szer zett is me re tek nek, és
fb) a sze mé lyes adott sá gok nak, kész sé gek nek,

valamint
fc) a szak kép zett ség konk rét kör nye zet ben, te vé keny -

ség rend szer ben tör té nõ al kal ma zá sa kö ve tel mé nye i nek
le írá sát;

g) a vég zett sé gi szint hez szük sé ges, alap kép zés ben
meg szer zett is me re te ket to vább bõ ví tõ ala po zó is me ret kö -
rö ket;

h) a törzs anyag – szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó – is me ret kö re i nek be mu ta tá sát;

i) a gya kor la ti is me re tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye -
ket;

j) az ide gen nyelv-is me ret re vo nat ko zó követelmé -
nyeket;

k) alap kép zé si sza kon, sza ko kon meg szer zett is me re -
tek mes ter kép zés be való be fo ga dá sá nak spe ci á lis felté -
teleit.

9.  §

A ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyei tar tal -
maz zák:

a) a sza kon meg sze rez he tõ vég zett sé gi szin tet;
b) a kép zé si idõt fél évek ben;
c) a mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez a ren de let ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint össze gyûj ten dõ kre di tek szá mát, ezen
be lül

ca) a ta ná ri szak kép zett ség (elsõ és má so dik) szak te rü -
le ti is me re te i hez,

cb) a ta ná ri ké pe sí tés pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re -
te i hez,

cc) a kö te le zõ en és a sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak -
hoz

ren de len dõ kre di tek mi ni má lis ér té két,

cd) a szak dol go zat hoz vagy dip lo ma mun ká hoz ren del -
he tõ kre di tér té ket,

ce) az el mé le ti és gya kor la ti is me re tek vo nat ko zá sá ban
a gya kor la ti is me re tek mi ni má lis kre di tér té két,

cf) a köz ok ta tá si in téz mény ben, fel nõtt kép zõ in téz -
mény ben szer ve zett, össze füg gõ szak mai gya kor lat kredit -
értékét;

d) a ta ná ri ké pe sí tés kom pe ten ci á it:
da) a tu dás ele mek nek, a meg szer zett is me re tek nek és
db) a sze mé lyes adott sá gok nak, kész sé gek nek,

valamint
dc) a ta ná ri szak kép zett ség konk rét kör nye zet ben, te -

vé keny ség rend szer ben tör té nõ al kal ma zá sa
ál ta lá nos kö ve tel mé nye i nek le írá sát;

e) a ta ná ri szak fel vé te lé hez szük sé ges, a ta ná ri fel ké -
szí tést meg ala po zó, pá lya ori en tá ci ót se gí tõ pe da gó gi ai,
pszi cho ló gi ai is me ret kö rö ket;

f) a ta ná ri ké pe sí tés pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai is me ret -
kö re it;

g) a szak mai gya kor lat kö ve tel mé nye it:
ga) gya kor la ti is me re tek meg szer zé sé nek for má it, kö -

ve tel mé nye it,
gb) az össze füg gõ szak mai gya kor lat kö ve tel mé nye it;
h) az ide gen nyelv-is me ret re vo nat ko zó kö ve tel mé nye -

ket;
i) az a)–h) pont vo nat ko zá sá ban a ta ná ri szak kép zett -

ség meg szer zé sé re irá nyuló kép zés sa já tos kö ve tel mé nye it
– mes ter fo ko zat és szak kép zett ség meg szer zé sét kö ve -

tõ ta ná ri sza kon;
– mes ter fo ko zat és ta ná ri szak kép zett ség bir to ká ban

újabb ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló kép -
zés ben;

– a fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû
(a továb biak ban: fõ is ko lai szin tû) ta ná ri szak kép zett ség
bir to ká ban mes ter fo ko za tot adó ta ná ri szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyuló kép zés ben;

j) to váb bá a cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés ben ta -
nári szak kép zett sé gen ként:

1. a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ meg je lö lé sét;
2. a ta ná ri szak kép zett sé gek fel vé te lé nek fel té te le it:
– az elsõ ta ná ri szak kép zett ség,
– a má so dik, illetve a ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak -

kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyuló szak te rü le ti mo du lok fel vé te lé nek 
fel té te le it, be le ért ve azon alap kép zé si sza kok, illetve
egyes alap kép zé si sza kok ese té ben az ok le vél ben meg je -
lölt ön ál ló szak kép zett sé get ered mé nye zõ azon szak irá -
nyok kö ré nek meg ha tá ro zá sát, amely re az adott ta ná ri
szak kép zett ség épül het;

3. az adott ta ná ri szak kép zett ség kom pe ten ci á it
– a tu dás ele mek nek, a meg szer zett is me re tek nek, és
– a sze mé lyes adott sá gok nak, kész sé gek nek, valamint
– az adott ta ná ri szak kép zett ség konk rét kör nye zet ben,

te vé keny ség rend szer ben tör té nõ al kal ma zá sa

kö ve tel mé nye i nek le írá sát;
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4. az adott ta ná ri szak kép zett ség szak te rü le ti, ezen be -
lül szak mód szer ta ni, tan tárgy-pe da gó gi ai is me ret kö re i nek 
le írá sát;

5. az adott ta ná ri szak kép zett ség hez kap cso ló dó gya -
kor la ti is me re tek sa já tos kö ve tel mé nye it.

10.  §

(1) Az alap- vagy mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki -
me ne ti kö ve tel mé nye it, a si ke res szak in dí tá si el já rást
köve tõen, az ok ta tá si mi nisz ter – az 5–6.  §-ban fog lal ta kat
figye lembe véve – ren de let ben te szi köz zé.

(2) A szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i re
a) alap kép zés ben – az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -

ro zot tak sze rint – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõk kon fe -
ren ci á ja ál tal lét re ho zott szak te rü le ti szak mai bi zott sá gok,

b) mes ter kép zés ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény vagy a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zö sen
te het nek ja vas la tot.

(3) Az alap- vagy mes ter kép zé si szak kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ra irá nyuló ké re lem hez csa -
tol ni kell:

a) a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye it;
b) a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság tá mo ga tó vé le -

mé nyét;
c) a szak lé te sí tés tár sa dal mi, mun ka erõ pi a ci in dok lá sát

– fi gye lem mel a nem zet kö zi irány za tok ra, a kü lön bö zõ
vég zett sé gi szin tet nyúj tó szak kép zé sek, szak kép zett sé gek 
szer ke ze té re, valamint a szak em ber igény rö vid táv ú elõ re -
jel zé sét.

Az alap- és mesterképzési szakok indítási eljárása

11.  §

(1) Alap- és mes ter kép zé si szak in dí tá sá ról a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény a fel sõ ok ta tá si tör vénynek és az Ftv.-nek a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sét meg ha tá ro zó ren -
del ke zé sei sze rint ha tá roz.

(2) Az alap- vagy mes ter kép zé si szak in dí tá sát meg elõ -
zõ en a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je ki ké ri a Ma gyar
Akk re di tá ci ós Bi zott ság vé le mé nyét.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a (2) be kez dés sze rin ti 
ké re lem hez

a) mel lé kel ni kell a mi nisz te ri ren de let ben ki adott vagy 
az ál ta la ki dol go zott kép zé si és ki me ne ti követelmé -
nyeket;

b) be kell mu tat nia, hogy
ba) a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek alap ján ki dol -

goz ta és az in téz mény in téz mé nyi ta ná csa a kép zé si prog -
ram ré sze ként el fo gad ta az alap- vagy mes ter kép zé si szak
tan ter vét és a tan tár gyi prog ra mo kat,

bb) ki dol goz ta azo kat az ok ta tá si és az alap- vagy mes -
ter kép zé si szak szem pont já ból jel lem zõ ér té ke lé si és el -
len õr zé si mód sze re ket, el já rá so kat és sza bá lyo kat,
valamint tá jé koz ta tó ki ad ványt, ame lyek a kép zé si és ki -
me ne ti kö ve tel mé nyek ered mé nyes tel je sí té sét biz to sít ják,

bc) az in téz mény ben a ha tá lyos jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint ren del ke zés re áll nak az alap- vagy mes ter kép -
zé si szak kép zé sé hez a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek,

bd) ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter szak in dí tá sa
ese tén biz to sí tot tak a ta ná ri ké pe sí tés meg szer zé sé nek
gya kor la ti kép zé si és in téz mé nyi szer ve ze ti fel té te lei az in -
téz mény ben;

c) az ál ta la ki dol go zott kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mény ese tén mel lé kel ni kell

ca) a szak lé te sí tés tár sa dal mi, mun ka erõ-pi a ci in dok lá -
sát – fi gye lem mel a nem zet kö zi irány za tok ra, a kü lön bö zõ
vég zett sé gi szin tet nyúj tó szak kép zé sek, szak kép zett sé gek 
szer ke ze té re –, valamint a szak em ber igény rö vid táv ú elõ -
re jel zé sét,

cb) a szak lé te sí té sé rõl és a kép zé si és ki me ne ti kö ve -
tel mé nyek rõl, en nek ke re té ben a kép zés ben el sa já tí tan dó
kom pe ten ci ák ról a szak mai szer ve ze tek, mun ka adók, a
kép zés ben ér de kelt ága za ti mi nisz té rium elõ ze tesen meg -
kért vé le mé nyét,

cc) a szak kép zé si te rü le ti, alap kép zés ben to váb bá kép -
zé si ág sze rin ti be so ro lá sát.

(4) A Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság a szak in dí tá si el -
já rás so rán ar ról nyil vá nít vé le ményt, hogy a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ál tal be nyúj tott tan terv, tan tár gyi prog ram össz -
hang ban van-e az alap- vagy mes ter kép zé si szak kép zé si
és ki me ne ti kö ve tel mé nye i vel és meg van nak-e az in téz -
mény ben az alap- vagy mes ter kép zé si szak in dí tá sá hoz a
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek.

(5) Amennyi ben a ké rel me zõ a maga ál tal ki dol go zott
kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek alap ján kí ván új sza -
kot in dí ta ni, a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság vé le ményt
nyil vá nít ar ról is, hogy az alap- vagy mes ter kép zé si szak ra
meg ha tá ro zott kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek – az
ok le ve lek ha zai és kül föl di meg fe lel tet he tõ sé gét is figye -
lembe véve – vár ha tó an meg fe le lõ szín vo na lú ki bo csá tást
biz to sí ta nak-e.

(6) Az alap- és mes ter kép zés ben az el kü lö nült szak mai
is me re tek szak irány ként a szak ré szét ké pe zik. A szak in dí -
tá si el já rást olyan új szak irá nyok in dí tá sa ese té ben kell le -
foly tat ni, amely szak irány ok le vél ben meg je lölt ön ál ló
szak kép zett sé get ered mé nyez.

(7) A ta ná ri szak in dí tá si el já rá sá ra az e pa rag ra fus ban
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak

12.  §

(1) Ta ná ri szak kép zett ség cik lu sok ra bon tott, osz tott
kép zés ben mes ter fo ko za tot nyúj tó ta ná ri mes ter sza kon
sze rez he tõ meg.
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(2) Ta ná ri szak kép zett ség mes ter fo ko zat és nem ta ná ri
szak kép zett ség bir to ká ban vagy a mes ter fo ko zat meg szer -
zé sé re irá nyuló ta nul má nyok kal pár hu za mo san má so dik,
to váb bi mes ter sza kon is sze rez he tõ.

(3) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés ben a ta ná ri sza -
kon – a (4) be kez dés ben fog lal ta kat ki vé ve – az is ko lai ne -
ve lés-ok ta tás 5–12., illetve 13. év fo lya ma in, valamint az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg ha tá ro zott szak kép zé si
év fo lya mo kon a tan tár gyak, tan tár gyi mo du lok ok ta tá sá ra
és a spe ci á lis pe da gó gi ai jel le gû fel ada tok el lá tá sá ra fel ké -
szí tõ két szak kép zett ség sze rez he tõ.

(4) A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés ben a szak mai és 
mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett ség kép zé si és ki me ne ti kö ve -
tel mé nye i ben meg ha tá ro zot tak sze rint – egy vagy két fél -
év vel rö vi debb idõ tar ta mú kép zés ben – egy ta ná ri szak -
kép zett ség is sze rez he tõ.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ta ná ri szak ra tör -
té nõ be lé pés fel té te le, az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott olyan alap kép zé si szak ered mé nyes el vég zé se, ame -
lyen

a) az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ szak kép zett ség hez 
az ál ta lá no san kö te le zõ és a szak spe ci fi kus is me ret kö rök -
bõl leg alább 110 kre di tet kel lett össze gyûj te ni;

b) az alap kép zé si sza kon – a ta ná ri szak kép zé si és ki -
me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a
je lölt a leg alább két fél éven át biz to sí tott, a ta ná ri fel ké szí -
tést meg ala po zó, pá lya ori en tá ci ót se gí tõ pe da gó gi ai, pszi -
cho ló gi ai jel le gû tan tár gyak kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sé -
vel leg alább 10 kre di tet szer zett.

(6) Az alap fo ko zat vagy mes ter fo ko zat meg szer zé sét
kö ve tõ – a ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló –
kép zés elsõ két fél évé ben is tel je sít he tõk az (5) be kez dés
b) pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek.

(7) Azo kat az alap kép zé si sza ko kat, illetve egyes alap -
kép zé si sza kok ese té ben az ok le vél ben meg je lölt ön ál ló
szak kép zett sé get ered mé nye zõ azon szak irá nyo kat,
amely re ta ná ri szak épül het, a ta ná ri szak kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nyei ha tá roz zák meg.

13.  §

(1) A ta ná ri szak há rom elem bõl áll:
a) a ta ná ri szak kép zett ség sze rin ti – a tan tárgy pe da gó -

gi át, a szak mód szer tant is ma gá ba fog la ló – szak te rü le ti is -
me re tek bõl, amely nek két ta ná ri szak kép zett ség meg szer -
zé se ese tén a kre di tér té ke 80;

b) a ta ná ri ké pe sí tés pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai el mé le ti
és gya kor la ti is me re te i bõl, amely nek kre di tér té ke 40;

c) a köz ok ta tá si in téz mény ben, fel nõtt kép zõ in téz -
mény ben szer ve zett, össze füg gõ szak mai gya kor lat ból,
amely nek kre di tér té ke 30.

(2) A ta ná ri sza kon az (1) be kez dés a)–b) pont jai sze -
rinti ele mek ok ta tá sa ki zá ró lag együtt foly hat. Az (1) be -

kez dés c) pont ja sze rin ti össze füg gõ szak mai gya kor lat
csak az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott ele -
mek ta nul má nyi kö ve tel mé nye i nek ered mé nyes tel je sí té -
sét köve tõen kezd he tõ meg.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szak te rü le ti is me -
re tek az elsõ és má so dik ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé -
sé hez ve ze tõ, ki fe je zet ten a szak rend sze rû is ko lai ok ta tás
adott tan tár gya i nak ok ta tá sá hoz vagy spe ci á lis pe da gó gi ai
jel le gû fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges szak te rü le ti
mo du lo kat fog lal ják ma guk ba.

(4) A 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, ki zá ró lag a
má so dik ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló
szak te rü le ti mo du lok fel vé te lé nek fel té te le it – az (5) és
(6) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a ta ná ri
szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyei ha tá roz zák meg.

(5) A ta ná ri sza kon az elsõ ta ná ri szak kép zett ség ese té -
ben – a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – leg alább 30 kre di tet kell meg -
sze rez ni. A má so dik ta ná ri szak kép zett ség ese té ben leg fel -
jebb 50 kre di tet le het sze rez ni.

(6) A 3. mel lék let sze rin ti köz is me re ti elsõ ta ná ri szak -
kép zett sé gek sza ba don vá laszt ha tók má so dik ta ná ri szak -
kép zett ség ként is ab ban az eset ben, ha a hall ga tó a ta ná ri
mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés elõtt leg alább 50 kre di tet
szer zett. A ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyei
egyes szak kép zett sé gek ese tén e fel té tel alól men tes sé get
is meg ha tá roz hat nak.

(7) A ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel -
ve he tõ szak te rü le ti mo dul le het:

a) az elsõ ta ná ri szak kép zett ség ide gen nyel ven tör té nõ
ok ta tá sá ra fel ké szí tõ is me ret,

b) az elsõ ta ná ri szak kép zett ség vagy az alap kép zé si
sza kon szer zett szak kép zett ség szak te rü le ti is me re te i hez
il lesz ke dõ, a Nem ze ti Alap tan terv sze rin ti mû velt ség te rü -
let ok ta tá sá ra fel ké szí tõ szak te rü le ti is me ret, amely az em -
ber és tár sa da lom mû velt sé gi te rü let ese tén – ki vé tel ként –
elsõ ta ná ri szak kép zett ség ként is vá laszt ha tó,

c) a köz ok ta tás – szak rend sze rû ok ta tá sán túli – spe ci á -
lis, pe da gó gi ai jel le gû fel ada ta i ra fel ké szí tõ szak te rü le ti
is me ret.

(8) A 12.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat figye lembe
véve egy ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé se ese tén az
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szak te rü le ti is me ret kre di -
tér té ke leg alább 30.

(9) Ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sét köve tõen újabb
ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló mes ter kép -
zés ben az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ta ná ri
ké pe sí tés kö ve tel mé nyei tel je sí tett nek te kin ten dõk. Az
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti össze füg gõ szak mai gya -
kor lat tel je sí té sét a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mé nye i nek az adott ta ná ri szak kép zett ség re vo nat ko zó sa -
já tos kö ve tel mé nyei ha tá roz zák meg.
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(10) Mes ter fo ko zat és szak kép zett ség meg szer zé sét
köve tõen az adott kép zé si te rü le ten, illetve szak te rü le ten a
ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló kép zés ben
az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sé hez leg alább 90 kre di tet kell össze gyûj -
te ni úgy, az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ta ná -
ri ké pe sí tés hez ren del he tõ kre di tek ér té ke leg alább 40, és
az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott össze füg gõ
szak mai gya kor lat hoz ren del he tõ kre di tek ér té ke leg alább
20. A mû vé sze ti kép zé si te rü le ten a mes ter fo ko zat ra épü lõ
vagy az zal pár hu za mo san fel vett kép zés ben – az (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sét figye lembe véve – mind össze sen leg alább 60 kre di tet 
kell tel je sí te ni.

(11) A fõ is ko lai szin tû ta ná ri szak kép zett ség meg szer -
zé sét köve tõen az adott kép zé si te rü le ten, illetve szak te rü -
le ten egy ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló
kép zés ben az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez leg alább 90 kre di tet kell
össze gyûj te ni úgy, hogy a ko ráb bi ta nul má nyok az is me -
ret anyag össze ve té sé vel kre di tér ték ként be szá mít ha tók
az zal, hogy az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek hez ren del he tõ kre di tek ér té ke leg alább 60.

14.  §

(1) Ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter szak in dí tá sát az
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kez de mé nyez he ti, ahol biz to sí -
tot tak a ta ná ri szak kép zett ség ele mei kö zül leg alább a 13.  § 
(1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zot tak ok ta -
tá sá nak és meg szer ve zé sé nek sze mé lyi és tár gyi fel té te lei.

(2) Amennyi ben egyes ta ná ri szak kép zett ség re fel ké szí -
tõ kép zés ben az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nin cse -
nek meg a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek, a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény az ok ta tá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te rem té -
sé rõl a fel sõ ok ta tá si tör vény 87/G.  § (2) be kez dé se és az
Ftv. 31.  § (2) be kez dé se b) pont ja sze rint má sik fel sõ ok ta -
tá si in téz ménnyel kö tött együtt mû kö dé si meg álla po dás
sze rint is gon dos kod hat.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) E ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, és ezzel 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a ta ná ri ké pe sí tés kö ve tel mé nye i rõl  szóló 111/1997.
(VI. 27.) Korm. ren de let,

b) a több cik lu sú fel sõ ok ta tá si kép zé si szer ke zet be ve -
ze té sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 381/2004. (XII. 28.)
Korm. ren de let.

(2) 2006. már ci us 1-jén

a) e ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a fel sõ ok ta tá -
si tör vény” szö veg rész he lyé be „a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si
tör vény)” szö veg rész, 11.  §-ának (3) be kez dé se ba) pont -
já ban az „in téz mé nyi ta ná csa” szö veg rész he lyé be „szená -
tusa” szö veg rész lép,

b) ha tály ba lép a 16.  § (9) be kez dé se.

(3) 2006. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti

a) e ren de let be ve ze tõ ren del ke zé sé ben „a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény (a to váb bi ak ban: fel sõ -
ok ta tá si tör vény) 72.  §-ának s) pont já ban, valamint” szö -
veg rész, az 1.  § (1) be kez dé sé ben „a fel sõ ok ta tá si tör vény,
valamint” szö veg rész, az 1.  § (2) be kez dé sé ben „a fel sõ ok -
ta tá si tör vény ben, valamint” szö veg rész, a 11.  § (1) be kez -
dé sé ben a „a fel sõ ok ta tá si tör vénynek és” szö veg rész, a
14.  § (2) be kez dé sé ben a „a fel sõ ok ta tá si tör vény 87/G.  §
(2) be kez dé se és” szö veg rész,

b) az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt jog -
sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek.

(4) 2007. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti

a) a mû vé sze ti fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 105/1998. (V. 23.) Korm.
ren de let, valamint az azt mó do sí tó 131/1999. (VIII. 26.)
Korm. ren de let, 130/2001. (VII. 13.) Korm. ren de let,
120/2002. (V. 15.) Korm. ren de let és 218/2002. (X. 24.)
Korm. ren de let,

b) a fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i nek kre dit rend sze rû kép zés hez il lesz ke dõ ki egé -
szí té sé rõl,  szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let,
valamint az azt mó do sí tó 167/2003. (X. 21.) Korm. ren -
delet.

16.  §

(1) E ren de let ren del ke zé se it a több cik lu sú fel sõ ok ta tá si 
kép zé si szer ke zet be ve ze té sé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
381/2004. (XII. 28.) Korm. ren de let alap ján már en ge dé -
lye zett alap kép zé sek re is al kal maz ni kell.

(2) Azok ra a hall ga tók ra vo nat ko zó an, akik fel sõ ok ta -
tás ban ta nul má nya i kat 2006. szep tem ber 1-je elõtt a fel sõ -
ok ta tá si tör vény alap ján a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint kezd ték meg, a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban a
sza kok tár sí tá sát il le tõ en a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben
meg fo gal ma zot tak tól el té rõ ren del ke zé se ket ha tá roz hat
meg.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt a 2004/2005-ös
tan év ben in dí tott mû sza ki in for ma ti kus sza kon szer zett
alap fo ko zat egyen ér té kû az 1. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott, az in for ma ti kai kép zé si te rü le ten, mér nök in for -
ma ti kus sza kon szer zett szak kép zett ség gel.
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(4) Az e ren de let hatályba lépése elõtt in dí tott, az 1. szá -
mú mel lék let ben gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak ként
meg ha tá ro zott sza ko kon a gya kor la ti fél év nél kül szer zett
szak kép zett ség mun ka kör be töl té se szem pont já ból egyen -
ér té kû a je len ren de let alap ján szer zett szak kép zett ség gel.

(5) A mû sza ki kép zé si te rü le ten és a mû vé sze ti kép zé si
te rü le ten – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a
több cik lu sú kép zés osz tott kép zé sé ben mes ter kép zé si sza -
kon és az osz tat lan kép zés ben ok le ve les épí tész mér nök,
valamint az ok le ve les épí tész ter ve zõ mû vész sza kon szer -
zett szak kép zett ség a mun ka kö ri al kal ma zás szem pont já -
ból azo nos ér té kû.

(6) Be so ro lás te kin te té ben a fel sõ ok ta tá si tör vény alap -
ján szer zett

a) fõ is ko lai szin tû vég zett ség az alap kép zé si sza kon
szer zett alap fo ko zat tal

b) egye te mi szin tû vég zett ség a mes ter kép zé si sza kon
szer zett mes ter fo ko zat tal
egyen ér té kû.

(7) E ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott köz ok ta tá si igé nyek re vo nat ko zó an az Or szá gos Köz -
ne ve lé si Ta nács a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 96.  §-ának (3) be kez dé se sze rint, a Köz ok ta tás-po -
li ti kai Ta nács a 97.  §-ának (1) be kez dé se sze rint tesz ja vas -
la tot.

(8) A több cik lu sú kép zés ben a mû vé sze ti kép zé si te rü -
le ten – a fel sõ ok ta tá si tör vény ke re tei kö zött, a kis lét szá mú 
sza kok in dí tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz kap cso ló dó ren del -
ke zé sek re is te kin tet tel – a mû vé sze ti sza kok sa já tos sá ga it
figye lembe véve kell éven te meg ha tá roz ni a mes ter fo ko -
za ton ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt ve võk ará nyát.

(9) A szo ciá lis fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 6/1996. (I. 18.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott fõ is ko lai szin tû ál ta lá nos szo ciá lis
mun kás, valamint szo ci ál pe da gó gia szak ra 2006. már ci us
1-je elõtt fel vett azon hall ga tók, akik 1996. ja nu ár 26-a
elõtt lé te sí tett, a köz al kal ma zot tak ál tal be tölt he tõ egyes
mun ka kö rök köz al kal ma zot ti osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
3/2001. (II. 20.) EüM ren de let ha tá lya alá tar to zó köz al kal -
ma zot ti jog vi szonnyal ren del kez nek, illetve szo ciá lis és
egész ség ügyi te vé keny sé get vagy csa lád-, gyer mek- és
ifjúság védelmet el lá tó szer ve zet nél mun ka vi szonnyal ren -
del kez nek, men te sül nek a zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te le -
ként meg ha tá ro zott egy ide gen nyelv bõl A vagy B vagy
C tí pu sú, kö zép fo kú ál lam i vagy az zal egyen ér té kû nyelv -
vizs ga le té te lé nek kö te le zett sé ge alól.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Kép zé si te rü let Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok
Szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

ag rár ag rár mû sza ki föld mé rõ és föld ren de zõ mér nö ki 180+30*

me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nö ki

táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki 180+30*

gaz da sá gi, vi dék fej lesz té si és in -
for ma ti kus ag rár mér nö ki

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki

in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki

élel mi szer- és ker tész mér nö ki élel mi szer mér nö ki 180+30*

ker tész mér nö ki

kör nye zet gaz dál ko dá si és ter mé -
szet vé del mi mér nö ki

kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki 180+30*

ter mé szet vé del mi mér nö ki

vad gaz da mér nö ki

me zõ gaz da sá gi ál lat te nyész tõ mér nö ki 180+30*

me zõ gaz da sá gi mér nö ki

me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó

nö vény ter mesz tõ mér nö ki



Kép zé si te rü let Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok
Szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

böl csé szet-
tu do mány

ma gyar ma gyar (pl. drá ma pe da gó gia, esz pe ran tó, észt,
finn, finn ugor, folk lo risz ti ka, iro da lom tu do mány, 
mû ve lõ dés tu do mány, nyelv men tor, nyelvtech -
nológia, szín ház tör té net, ügy vi tel, neo la tin szak -
irá nyok)

180

tör té ne lem tör té ne lem (pl. tör té ne lem, le vél tár, mú ze o ló gia,
ré gé szet szak irá nyok)

180

nép rajz

mo dern fi lo ló gia ang lisz ti ka (pl. an gol, ame ri ka nisz ti ka szak irá -
nyok)

180

ger ma nisz ti ka (pl. né met, né met nem ze ti sé gi,
 néderlandisztika, skan di na visz ti ka szak irá nyok)

ro ma nisz ti ka (pl. fran cia, olasz, por tu gál,
 román/ro mán nem ze ti sé gi, spa nyol szak irá nyok)

ro mo ló gia

szla visz ti ka (pl. orosz, bol gár, cseh, len gyel,
 horvát/nem ze ti sé gi, szerb/nem ze ti sé gi, szlo vák/
nem ze ti sé gi, szlo vén/nem ze ti sé gi, uk rán/nem ze -
ti sé gi szak irá nyok)

óko ri és ke le ti fi lo ló gia óko ri nyel vek és kul tú rák (asszi ro ló gia, egyip to -
ló gia, klasszi ka-fi lo ló gia [la tin, ó gö rög] szak -
irányok)

180

ke le ti nyel vek és kul tú rák (pl. al ta jisz ti ka, arab,
heb ra isz ti ka, in do ló gia,  iranisztika, ja pán, kí nai,
ko re ai, mon gol, ti be ti, tö rök, új gö rög szak irá -
nyok)

180

pe da gó gia és pszi cho ló gia and ra gó gia (fel nõtt kép zé si szer ve zõ, munka -
vállalási ta nács adó mû ve lõ dés szer ve zõ, sze mély -
ügyi szer ve zõ szak irá nyok)

180

pe da gó gia

pszi cho ló gia

sza bad böl csé szet sza bad böl csé szet (pl. fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka,
val lás tu do mány, film el mé let és film tör té net,
kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, mûvészet -
történet szak irá nyok)

180

tár sa da lom-
tu do mány

po li ti ka tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok 180

po li to ló gia

szo ciá lis szo ciá lis mun ka 180+30*

szo ci ál pe da gó gia

tár sa da lom is me ret in for ma ti kus könyv tá ros 180

kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány

kul tu rá lis ant ro po ló gia

szo ci o ló gia

tár sa dal mi ta nul má nyok

in for ma ti ka in for ma ti kai gaz da ság in for ma ti kus 210

mér nök in for ma ti kus 210

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus 180
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Kép zé si te rü let Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok
Szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

jogi és igaz -
gatási

igaz ga tá si bûn ügyi igaz ga tá si (bûn ügyi nyo mo zó, gaz da ság -
vé del mi nyo mo zó, pénz ügyi nyo mo zó szak irá -
nyok kal)

180

igaz ga tás szer ve zõ

igaz ság ügyi igaz ga tá si

mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si

nem zet kö zi igaz ga tá si

ren dé sze ti igaz ga tá si (biz ton sá gi, bün te tés-vég re -
haj tá si, ha tár ren dé sze ti, igaz ga tás ren dé sze ti,
 katasztrófavédelmi, köz le ke dés ren dé sze ti, köz -
rend vé del mi, vám- és jö ve dé ki igaz ga tá si szak -
irá nyok kal)

nem zet vé del mi
és ka to nai

vé del mi biz ton ság- és vé de lem po li ti kai 180

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi ve ze tõi

nem zet biz ton sá gi

vé del mi igaz ga tá si

ka to nai ka to nai ve ze tõi 210

ka to nai gaz dál ko dá si

gaz da ság-
tu do má nyok

köz gaz da sá gi al kal ma zott köz gaz da ság tan 180

gaz da ság elem zés

köz szol gá la ti

üz le ti gaz dál ko dá si és me nedzs ment 180+30*

ke res ke de lem és mar ke ting 180+30*

em ber i erõ for rá sok 180

nem zet kö zi gaz dál ko dás 180+30*

pénz ügy és szám vi tel 180+30*

tu riz mus-ven dég lá tás 180+30*

üz le ti szak ok ta tó 180+30*

mû sza ki anyag-, fa- és könnyû ipa ri mér -
nö ki

anyag mér nö ki 210

fa ipa ri mér nö ki

könnyû ipa ri mér nö ki

bio-, kör nye zet- és vegyész -
mérnöki

bio mér nö ki 210

kör nye zet mér nö ki

ve gyész mér nö ki

épí tõ mér nö ki és mû sza ki föld -
tudományi

épí tõ mér nö ki 240

mû sza ki föld tu do má nyi 210

épí tész mér nök, ipar i ter mék- és
for ma ter ve zõ mér nö ki

épí tész mér nö ki 240

ipar i ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki 210

gé pész-, köz le ke dés-, me chat ro -
ni kai mér nö ki

gé pész mér nö ki 210

köz le ke dés mér nö ki

me chat ro ni kai mér nö ki

had- és biz ton ság tech ni kai mér -
nö ki

had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki 210

vil la mos- és ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki 210

vil la mos mér nö ki

mû sza ki me ne dzser, mû sza ki
szak ok ta tó

mû sza ki me ne dzser 210

mû sza ki szak ok ta tó 210*
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Kép zé si te rü let Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok
Szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

or vos- és egész -
ségtu do mány

egész ség tu do má nyi ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló, di e te ti kus, gyógy -
tor nász, men tõ tiszt, szü lész nõ szak irá nyok kal)

240

egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció
(nép egész ség ügyi ellen õr és vé dõ nõ szak irá nyok -
kal)

egész ség ügyi szer ve zõ (egész ség biz to sí tás,
egész ség ügyi ügy vi tel szer ve zõ, egész ség tu riz -
mus-szer ve zõ szak irá nyok kal)

210

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai
ana li ti kus (or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana -
li ti kus, kép al ko tó di ag nosz ti ka, or vo si ku ta tó la -
bo ra tó ri u mi ana li ti kus, op to met ria
szak irá nyok kal)

240

pedagógus -
képzés

óvo da pe da gó gus, ta ní tó óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi szak irá nyok kal) 180

ta ní tó (nem ze ti sé gi szak irá nyok kal) 240

kon duk tor (óvo da pe da gó gus, ta ní tó szak irá nyok -
kal)

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia (ér tel mi leg aka dá lyo zot tak pe -
da gó gi á ja, ta nu lás ban aka dá lyo zot tak pe da gó gi á -
ja, hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja, lo go pé dia,
lá tás sé rül tek pe da gó gi á ja, szo ma to pe da gó gia,
pszi cho pe da gó gia szak irá nyok kal)

210+30*

sport tu do mány sport test ne ve lõ-edzõ 180

test kul tú ra sport szer ve zõ

rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés

hu mán ki ne zi o ló gia

ter mé szet tu do -
mány

élõ ter mé szet tu do mány bi o ló gia 180

élet te len ter mé szet tu do mány fi zi ka 180

ké mia

föld- és föld rajz tu do má nyi föld rajz 180

föld tu do má nyi

kör nye zet tu do mány kör nye zet tan (pl. tech ni ka szak irány) 180

ma te ma ti ka tu do mány ma te ma ti ka 180

ter mé szet is me ret ter mé szet is me ret 180

mû vé szet épí tõ mû vé szet épí tõ mû vé szet 180

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés 180

üveg ter ve zés 180

fém mû ves ség 180

for ma ter ve zés 180

tex til ter ve zés (szö võ, kötõ, nyo mó, ruha, öl tö zék -
ki egé szí tés szak irá nyok kal)

180

ter ve zõ gra fi ka 180

fo to grá fia 180

al kal ma zott lát vány ter ve zés 180

de sign- és mû vé szet el mé let 180

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vé szet el mé let 180
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Kép zé si te rü let Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok
Szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

mû vé szet
(foly ta tás)

film- és vi deó mû vé szet moz gó kép (adás ren de zõ, adás ren de zõ-szer kesz tõ, 
vágó, hang mes ter szak irá nyok kal)

180

ka me ra man 180

gyár tás szer ve zõ 180

te le ví zi ós mû sor ve ze tõ, mû sor ren de zõ 180

ani má ci ós ter ve zés 180

ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer**, jazz -
hang szer**, klasszi kus ének, jaz zé nek, ze ne kar-
és kó rus ve ze tés, egy ház ze ne**, nép ze ne** szak -
irá nyok kal)

180

al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia (ze ne szer zés,
jazz-ze ne szer zés, mu zi ko ló gia, ze ne el mé let, ze -
ne is me ret szak irá nyok kal)

180

tánc mû vé szet tánc mû vész (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern -
tánc, kor társ tánc, szín ház i tánc szak irá nyok kal)

180

ko re og rá fus 180

tán cos és pró ba ve ze tõ (klasszi kus ba lett, nép tánc, 
mo dern tánc, tár sas tánc, kor társ tánc, di vat tánc,
szín ház i tánc szak irá nyok kal)

180

mul ti mé dia mé dia de sign 180

mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ 180

mû vé szet köz ve -
tí tés

ze ne kul tú ra ének-ze ne (nép ze ne, egy ház ze ne szak irá nyok kal) 180

vi zu á lis kul túr a kéz mû ves 180

kör nye zet kul tú ra 180

plasz ti kai áb rá zo lás 180

képi áb rá zo lás 180

elekt ro ni kus áb rá zo lás 180

drá ma kul tú ra drá ma inst ruk tor 180

moz gó kép kul tú ra moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret 180

 *  A szak olyan, gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak, ame lyen a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint egy fél évig tar tó össze füg gõ
szak mai gya kor la tot kell szer vez ni.

** Vá laszt ha tó szak irá nyok:
klasszi kus hang szer: fu ru lya, fu vo la, oboa, kla ri nét, sza xo fon, fa gott, kürt, trom bi ta, har so na, tuba, ütõ hang sze rek, he ge dû, mély he ge dû, gor don ka,
 gordon, hár fa, gi tár, lant, cim ba lom, csem ba ló, zon go ra, or go na, har mo ni ka.
jazz hang szer: jazz-zon go ra, jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz basszus gi tár, jazz trom bi ta, jazz har so na, jazz sza xo fon, jazz dob
egy ház ze ne: egy ház ze ne-or go na, egy ház ze ne-kó rus ve ze tés
nép ze ne: népi vo nós (népi he ge dû, népi brá csa, népi nagy bõ gõ-csel ló-ütõ gor don), népi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra- ko boz-te ke rõ), népi fú vós (népi
 furulya-duda, né pi-kla ri nét-tá ro ga tó), cim-ba lom, népi ének.
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2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter -
szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

ag rár3 ál lat or vo si 300+302

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nö ki

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nö ki

120

me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki

me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki4 120

táj ren de zõ és kert épí tõ mér -
nö ki

táj épí tész mér nö ki
120

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki 120

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
ag rár mér nö ki

gaz da sá gi ag rár mér nö ki4 120

vi dék fej lesz té si agrár -
mérnöki4 120

élel mi szer mér nö ki élel mi szer mér nö ki4 120

élel mi szer-mi nõ sé gi és -biz -
ton sá gi mér nö ki4 120

élel mi szer bi o tech no ló gus4 120

ker tész mér nö ki ker té szet tu do má nyi mér nö ki4 120

szõ lé sze ti és bo rá sza ti mér -
nö ki4 120

dísz nö vény- és zöld fe lü -
let-tu do má nyi mér nö ki4 120

kör nye zet gaz dál ko dá si
 agrármérnöki

kör nye zet gaz dál ko dá si
 agrármérnöki4 120

me zõ gaz da sá gi mér nö ki me zõ gaz da sá gi biotech -
nológus 4

120

ag rár mér nö ki4 120

me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko -
dá si4 120

ál lat te nyész tõ mér nö ki ál lat te nyész tõ mér nö ki4 120

ta kar má nyo zá si-ta kar mány -
biz ton sá gi mér nö ki4 120

nö vény ter mesz tõ mér nö ki nö vény or vo si4 120

nö vény ter mesz tõ mér nö ki4 120

ter mé szet vé del mi mér nö ki ter mé szet vé del mi mér nö ki4 120

vad gaz da mér nö ki vad gaz da mér nö ki4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter -
szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

böl csé szet tu do mány ma gyar ma gyar nyelv és iro da lom 120

finn ug risz ti ka 120

iro da lom tu do mány 120

nyelv tu do mány (pl. al kal ma -
zott nyel vé szet, el mé le ti
nyel vé szet szak irá nyok kal)

tör té ne lem tör té ne lem 120

le vél tár 120

tör té ne ti mu ze o ló gia 120

ré gé szet 120

nép rajz nép rajz 120

ang lisz ti ka an gol nyelv és iro da lom
(pl. an gol el mé le ti és al kal -
ma zott nyel vé szet szak irá -
nyok kal)

120

ame ri ka nisz ti ka 120

ger ma nisz ti ka né met nyelv és iro da lom 120

né met nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom

120

né der lan disz ti ka 120

skan di na visz ti ka 120

ro ma nisz ti ka fran cia nyelv és iro da lom 120

olasz nyelv és iro da lom 120

por tu gál nyelv és iro da lom 120

ro mán nyelv és iro da lom 120

spa nyol nyelv és iro da lom 120

ro mo ló gia ro mo ló gia 120

szla visz ti ka szla visz ti ka (pl. bol gár/
bol gár nem ze ti sé gi, cseh,
szlo vák/szlo vák nem ze ti sé gi, 
hor vát/hor vát nem ze ti sé gi,
len gyel/len gyel nem ze ti sé gi,
orosz, szerb/szerb nem ze ti -
sé gi, szlo vén/szlo vén nem ze -
ti sé gi, uk rán/uk rán
nem ze ti sé gi szak irá nyok kal)

120

ke le ti nyel vek és kul tú rák ke le ti nyel vek és kul tú rák
(pl. al ta jisz ti ka, ara bisz ti ka,
ira nisz ti ka, ja pán, kí nai,
mon gol, tur ko ló gia szak irá -
nyok kal)

120

óko ri nyel vek és kul tú rák óko ri nyel vek és kul tú rák
(pl. asszi ri o ló gia, egyip to ló -
gia, heb ra isz ti ka, in do ló gia,
klasszi ka-fi lo ló gia: la tin,
 görög szak irá nyok kal)

120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter -
szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

böl csé szet tu do mány
(foly ta tás)

and ra gó gia and ra gó gia 120

em ber i erõ for rás fej lesz tés 120

kul tu rá lis me di á tor 120

pá lya ter ve zé si ta nács adó 120

pe da gó gia pe da gó gia 120

pszi cho ló gia pszi cho ló gia 120

sza bad böl csé szet mû vé szet tör té net 120

fi lo zó fia 120

kom mu ni ká ció és média -
tudomány

120

esz té ti ka 120

eti ka 120

val lás tu do mány 120

film el mé let és film tör té net 120

for dí tó és tol mács 120

tár sa da lom tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok nem zet kö zi ta nul má nyok4 120

po li to ló gia po li ti kai szak ér tõ4 120

po li ti ka tu do mány4 120

szo ciá lis mun ka szo ciá lis mun ka4 120

szo ci ál pe da gó gia szo ci ál po li ti ka4 120

in for ma ti kus könyv tá ros in for ma ti kus könyv tá ros 120

tár sa da lom tu do mány
(foly ta tás)

kom mu ni ká ció és mé dia tu -
do mány

kom mu ni ká ció és mé dia4

120

kul tu rá lis ant ro po ló gia kul tu rá lis ant ro po ló gia4 120

szo ci o ló gia szo ci o ló gia4 120

tár sa dal mi ta nul má nyok tár sa dal mi-nem ku ta tó, szak -
ér tõ4 120

in for ma ti ka3 gaz da ság in for ma ti kus gaz da ság in for ma ti kus 120

mér nök in for ma ti kus mér nök in for ma ti kus 120

egész ség ügyi mér nök in for -
ma ti kus4 120

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus prog ram ter ve zõ in for ma ti kus 120

jogi és igaz ga tá si jo gász 300

nem zet vé del mi és ka to nai vé del mi igaz ga tá si vé del mi igaz ga tá si 120

biz ton ság- és vé de lem po li ti -
kai

biz ton ság- és vé de lem po li ti -
kai

120

nem zet biz ton sá gi nem zet biz ton sá gi 120

ka to nai ve ze tõi ka to nai ve ze tõi 90

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ bün te tés-vég re haj tá si ve ze tõ 120

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi
ve ze tõi

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi
ve ze tõi

120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter -
szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

mû sza ki3 anyag mér nö ki anyag mér nö ki 120

ko hó mér nö ki 120

fi zi kus mér nö ki 120

fa ipa ri mér nö ki fa ipa ri mér nö ki 120

könnyû ipa ri mér nö ki könnyû ipa ri mér nö ki 120

bio mér nö ki ipar i és kör nye zet vé del mi
bio mér nö ki

120

élel mi szer mi nõ sí tõ és egész -
ség vé dõ bio mér nö ki

120

kör nye zet mér nö ki kör nye zet mér nö ki 120

ve gyész mér nö ki ve gyész mér nö ki 120

gyógy szer mér nö ki 120

mû anyag- és szál tech no ló gi ai 120

fo lya mat mér nö ki 120

épí tõ mér nö ki szer ke zet-épí tõ mér nö ki  90

inf ra struk tú ra-épí tõ mér nök  90

föld mé rõ és tér in for ma ti kai
mér nö ki

 90

te le pü lés mér nö ki4  90

tûz vé del mi mér nö ki4  90

mû sza ki föld tu do má nyi bá nya- és geo tech ni kai mér -
nö ki

120

olaj- és gáz mér nö ki 120

hid ro ge o ló gus mér nö ki 120

elõ ké szí tés-tech ni kai mér nö ki 120

föld tu do má nyi mér nö ki 120

épí tész épí tész 300

épí tész mér nö ki épí tész mér nö ki  90

ipar i ter mék- és for ma ter ve -
zõ mér nö ki

fa- és bú tor ipa ri ter mék ter -
ve zõ mér nö ki

120

ipar i ter mék- és for ma ter ve -
zõ mér nö ki

120

gé pész mér nö ki gé pész mér nö ki 120

köz le ke dés mér nö ki köz le ke dés mér nö ki 120

lo gisz ti kai mér nö ki 120

jár mû mér nö ki 120

me chat ro ni kai mér nö ki me chat ro ni kai mér nö ki 120

had- és biz ton ság tech ni kai
mér nö ki

biz ton ság tech ni kai mér nö ki 120

ka taszt ró fa vé del mi mér nö ki 120

ka to nai lo gisz ti kai4 120

vé del mi ve ze tés tech ni kai
rend szer ter ve zõ

120

ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki 120

vil la mos mér nö ki vil la mos mér nö ki 120

egész ség ügyi mér nö ki4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter -
szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

or vos- és egész ség tu do -
mány

or vos 360

fog or vos 300

gyógy sze rész 300

ápo lás és be teg el lá tás2 (ápo ló, 
di e te ti kus, gyógy tor nász,
men tõ tiszt, szü lész nõ szak irá -
nyok kal)

ápo lás és be teg el lá tás4

90

egész ség ügyi gon do zás és
pre ven ció2 (nép egész ség ügyi
ellen õr és vé dõ nõ szak irá -
nyok kal)

nép egész ség ügyi4

90

egész ség ügyi szer ve zõ
(egész ség biz to sí tás, egész -
ség ügyi ügy vi tel szer ve zõ,
egészség turizmus-szervezõ
szak irá nyok kal)

egész ség ügyi szer ve zés és
me nedzs ment

90

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép -
al ko tó di ag nosz ti kai anali -
tikus2 (or vos di ag nosz ti kai
ana li ti kus, kép al ko tó di ag -
nosz ti ka, or vo si ku ta tó la bo -
ra tó ri u mi anali tikus,
op to met ria szakirá nyokkal)

or vo si di ag nosz ti ka

90

pe da gó gus kép zés óvo da pe da gó gus (nemzeti -
ségi szak irá nyok kal)

pe da gó gia4

90–120
ta ní tó (nem ze ti sé gi szak irá -
nyok kal)

kon duk tor (óvo da pe da gó gus,
ta ní tó szak irá nyok kal)

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia  90

sport tu do mány test ne ve lõ-edzõ szak edzõ (sport ágak sze rin ti
szak irá nyok kal)

120

sport szer ve zõ sport me ne dzser 120

rek re á ció szer ve zés
és egész ség fej lesz tés

rek re á ció
120

hu mán ki ne zi o ló gia hu mán ki ne zi o ló gia 120

ter mé szet tu do mány bi o ló gia bi o ló gus 120

fi zi ka csil la gász4 120

fi zi kus 120

me te o ro ló gus4 120

ké mia ve gyész 120

föld rajz ge og rá fus4 120

tér ké pész4 120

föld tu do má nyi ge o ló gus4 120

geo fi zi kus4 120

kör nye zet tan (pl. tech ni ka
szak irány)

kör nye zet tu do má nyi
120

ma te ma ti ka al kal ma zott ma te ma ti kus 120

ma te ma ti kus 120



Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

tez sé
 v

û
m

épí tõ mû vé szet3 épí tõ mû vész épí tõ mû vész 120

épí tõ mû vész 300

ipar mû vé szet3 ke rá mia ter ve zõ ke rá mia ter ve zõ-
mû vész

120

üveg ter ve zõ üveg ter ve zõ-mû vész 120

fém mû ves fém mû ves forma -
tervezõ mû vész

120

for ma ter ve zõ ipar i for ma ter ve zõ
mû vész

120

ter mék for ma ter ve zõ
mû vész

120

tex til ter ve zõ (szö võ,
kötõ, nyo mó, ruha,
öl tö zék-ki egé szí tés
szak irá nyok kal)

öl tö zék ter ve zõ mû -
vész

120

tex til ter ve zõ mû vész 120

ter ve zõ gra fi kus ter ve zõ gra fi kus mû -
vész

120

fo to grá fus fo tog rá fus ter ve zõ
mû vész

120

al kal ma zott lát vány -
ter ve zõ

lát vány ter ve zõ mû -
vész

120

de sign- és mû vé szet -
el mé let

de sign- és mû vé szet -
el mé let

120

de sign- és mû vé szet -
me ne dzser

120

ipar mû vész
 menedzser4  60

kép zõ mû vé szet3 fes tõ mû vész 300

szob rász mû vész 300

gra fi kus mû vész 300

res ta u rá tor mû vész 300

in ter mé dia-mû vész 300

kép zõ mû vé szet el -
mé let

kép zõ mû vé szet el -
mé let

120

kép zõ mû vész
 menedzser4  60

szín ház mû vé szet szín mû vész (báb és
ze nés szí nész szak -
irá nyok kal)

300

szín ház ren de zõ
( zenés színházren -
dezõ szak iránnyal)

300

szín ház i ko re og rá fus 300

szín ház i dra ma turg 300

szín ház mû vé sze ti
me ne dzser4  60
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

tez sé
 v

û
m

film- és video -
mûvészet

moz gó kép (adás ren -
de zõ, adás ren de -
zõ-szer kesz tõ, vágó,
hang mes ter szak irá -
nyok kal)

film- és te le ví zió ren -
de zõ mû vész

120

ka me ra man film- és te le ví zió
ope ra tõr mû vész

120

te le ví zi ós mû sor ve -
ze tõ, mû sor ren de zõ

te le ví zi ós mû sor ve -
ze tõ, mû sor ren de zõ
mû vész

120

ani má ci ós ter ve zõ ani má ció ren de zõ
mû vész

120

gyár tás szer ve zõ film- és te le ví zió
pro du cer

120

film dra ma tur gia 300

film mû vé sze ti me ne -
dzser4 60

ze ne mû vé szet3 elõ adó mû vé szet
(klasszi kus hang szer, 
jazz hang szer,
klasszi kus ének,
 jazzének, ze ne kar- és 
kó rus ve ze tés, egy -
ház ze ne, nép ze ne
szak irá nyok kal)

klasszi kus hang szer -
mû vész (fu vo la,
oboa, kla ri nét, fa gott, 
kürt, trom bi ta, har so -
na, tuba, ütõ hang sze -
rek, he ge dû,
mély he ge dû, gor don -
ka, gor don, hár fa,
 gitár, cim ba lom,
 zongora, zon go ra kí -
sé rõ-kor re pe ti tor,
 orgona, har mo ni ka
szak irá nyok kal)

120

ré gi-ze ne hang szer -
mû vész (csem ba ló,
ba rokk he ge dû, vi o la 
da gam ba, ba rokk
gor don ka, blockf lõ te, 
ba rokk fu vo la,
 barokk oboa, ba rokk
fa gott, cor net to,
 natúrtrombita, na túr -
kürt, ba rokk har so na, 
lant szak irá nyok kal)

120

2005/166. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10485



Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

tez sé
 v

û
m

ze ne mû vé szet3

(foly ta tás)
jazz hang szer-mû vész 
(jazz-zon go ra, jazz -
bõ gõ, jazz gi tár,
jazz-basszus gi tár,
jazz trom bi ta, jazz -
har so na, jazz sza xo -
fon, jazz dob
szak irá nyok kal)

120

klasszi kus ének mû -
vész (ope ra é nek és
egyéb szín pa di éne -
kes szak irá nyok kal)

120

ré gi-ze ne ének mû -
vész

120

jaz zé nek-mû vész 120

kar mes ter (ze ne ka ri
kar mes ter, fú vós ze -
ne ka ri kar nagy szak -
irá nyok kal)

120

kó rus kar nagy 120

egy ház ze ne-mû vész
(egy ház ze ne-or go na -
mû vész, egy ház ze -
ne-kó rus kar nagy)

120

al ko tó mû vé szet és
mu zi ko ló gia (ze ne -
szer zés, jazz-ze ne -
szer zés, mu zi ko ló gia, 
ze ne el mé let, zene -
ismeret szak-
irá nyok kal)

ze ne szer zõ 120

jazz-ze ne szer zõ 120

mu zi ko ló gus 120

ze ne te o re ti kus 120

ze ne mû vé sze ti szín -
re vi tel4 (ze nei ren de -
zõ, ze nés szín pa di
ren de zõ, ze nei hang -
mes ter szak irá nyok -
kal)

120

Kodály-zenepeda -
gógia4 60

ze ne mû vé sze ti me ne -
dzser4 60

tánc mû vé szet3 tánc mû vész (klasszi -
kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ -
tánc, szín ház i tánc
szak irá nyok kal)

klasszi kus balett -
mûvész

120

nép tánc mû vész 120

mo dern tánc mû vész 120

kor társ tánc mû vész 120

szín ház i tánc mû vész 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak 
be szá mí tá sá val in du ló 

mes ter kép zé si szak

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

tezsé
 v

û
m

tánc mû vé szet3

(foly ta tás)
ko re og rá fus ko re og rá fus4

(klasszi kus ba lett,
nép tánc, mo dern tánc, 
kor társ tánc, szín ház i
tánc szak irá nyok kal)

120

tánc el mé let4 (szak író, 
pro du cer szak irá -
nyok kal)

120

tánc mû vé sze ti me ne -
dzser4 60

mul ti mé dia mé dia de sign mé dia ter ve zõ mû -
vész

120

mé dia lát vány ter ve zõ 
mû vész

120

mul ti mé dia prog ram -
szer kesz tõ

mul ti mé dia prog ram -
szer kesz tõ, prog ram -
ren de zõ mû vész

120

mé dia me ne dzser4 60

1 A mes ter kép zé si sza kok ról szóló mel lék let nem tar tal maz za a ta ná ri mes ter sza ko kat.
– A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó ta ná ri mes ter sza kon sze rez he tõ szak kép zett sé ge ket a 3. sz. mel lék let tar tal -
maz za köz is me re ti és szak mai, illetve mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gi bon tás ban. Az egyes kép zé si te rü le te ken, illetve kép zé si ágak ban az alap kép zé si sza -
kon, illetve annak szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á ló dik a ta ná ri szak kép zett ség.
– Ta ná ri szak kép zett ség – a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy a mes ter fo ko zat és nem ta -
ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyuló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.

2 A szak olyan, gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak, ame lyen a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint egy fél évig tar tó össze füg gõ
szak mai gya kor la tot kell szer vez ni.

3 A szak kép zés, illetve a mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek meg je lö lé se a mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség nek
meg fe le lõ en: mér nök ta nár, ag rár mér nök-ta nár, egész ség ügyi-ta nár, köz gaz dász ta nár, ipar mû vész ta nár, kép zõ mû vész ta nár, ze ne mû vész ta nár, tánc mû vész -
ta nár, szín ház mû vé sze ti ta nár, film mû vé sze ti tanár.

4 A mes ter szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl szóló mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg azo kat a to váb bi alap kép zé si sza ko kat, amely re még az adott
mes ter szak a tel jes alap kép zé si szak be szá mí tá sá val épül.

3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen
választható elsõ és második tanári szakképzettségek

Ne ve lés-ok ta tás
te rü le tei

Ta ná ri szak kép zett sé gek1

Mû velt sé gi te rü le tek elsõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek2 ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek

ma gyar nyelv és iro -
da lom

ma gyar ta nár ma gyar mint ide gen nyelv-ta nár
nyelv és be széd fej lesz tõ ta nár 

ide gen nyelv an gol nyelv- és kul tú ra ta nár

né met és nem ze ti sé gi né met nyelv- és kul tú -
ra ta nár

fran cia nyelv- és kul tú ra ta nár

olasz nyelv- és kul tú ra ta nár

spa nyol nyelv- és kul tú ra ta nár

ro mán és nem ze ti sé gi ro mán nyelv- és kul tú -
ra ta nár
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roma nyelv- és kul tú ra ta nár

orosz nyelv- és kul tú ra ta nár

bol gár és nem ze ti sé gi bol gár nyelv- és kul tú -
ra ta nár

len gyel és nem ze ti sé gi len gyel nyelv- és kul -
tú ra ta nár

hor vát és nem ze ti sé gi hor vát nyelv- és kul tú -
ra ta nár

szerb és nem ze ti sé gi szerb nyelv- és kul tú ra -
ta nár

szlo vák és nem ze ti sé gi szlo vák nyelv- és kul -
tú ra ta nár

szlo vén és nem ze ti sé gi szlo vén nyelv- és kul -
tú ra ta nár

uk rán és nem ze ti sé gi uk rán nyelv- és kul tú ra -
ta nár

la tin nyelv- és kul tú ra ta nár

ja pán nyelv- és kul tú ra ta nár

kí nai nyelv- és kul tú ra ta nár

új gö rög és nem ze ti sé gi gö rög nyelv- és kul tú -
ra ta nár

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ta nár áb rá zo ló ge o met ria és mû sza ki rajz ta nár

em ber és tár sa da lom tör té ne lem ta nár fi lo zó fia ta nár
er kölcs tan ta nár
esz té ti ka ta nár
pe da gó gia ta nár
hon és nép is me ret ta nár

kom mu ni ká ció ta nár

em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti-ta nár3

em ber a ter mé szet ben bi o ló gia ta nár em ber és ter mé sze t mû velt ség te rü le ti-ta nár

ké mia ta nár

fi zi ka ta nár

ter mé szet is me ret-ta nár

föl dünk-kör nye ze tünk föld rajz ta nár

kör nye zet tan-ta nár

mû vé sze tek ének-ze ne ta nár mû vé szet tör té net-ta nár

moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret-ta nár

vi zu á lis és kör nye zet kul tú ra ta nár (kéz mû ves,
kör nye zet kul tú ra, plasz ti kai áb rá zo lás, képi
áb rá zo lás, elekt ro ni kus áb rá zo lás szak irá -
nyok kal)

in for ma ti ka in for ma ti ka ta nár

test ne ve lés és sport test ne ve lõ ta nár gyógy test ne ve lõ-ta nár

egész ség fej lesz tés-ta nár

élet vi tel és gya kor la ti
is me re tek

tech ni ka ta nár, 
ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár,
élet vi te li és gya kor la ti is me re tek mûveltség -
területi-tanár
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Szak kép zés mû vé sze ti szak kép zés,
illetve alap fo kú mû vé szet ok ta tás

te rü le tei

Elsõ szak mai vagy mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek

Ki zá ró lag má so dik ta ná ri
szak kép zett ség ként megszerezhetõ

szakképzettségek
mû sza ki, in for ma ti kai szak kép zés a mû sza ki, in for ma ti kai kép zé si te rü -

let alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ
szak kép zett sé gek sze rint differen -
ciálódó mér nök ta nár

ag rár szak kép zés az ag rár kép zé si te rü let alap kép zé si
szak ja in sze rez he tõ szak kép zett sé gek
sze rint dif fe ren ci á ló dó ag rár-mér nök -
ta nár

gaz da sá gi szak kép zés a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let
alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ köz -
gaz dász szak kép zett sé gek sze rint dif -
fe ren ci á ló dó köz gaz dász ta nár

ügy vi tel ta nár

egész ség ügyi szak kép zés az egész ség tu do má nyi kép zé si ág
alap kép zé si szak jai, illetve szak irá -
nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek
sze rint dif fe ren ci á ló dó egész ség -
ügyi-ta nár

gyógy pe da gó gi ai gyógy pe da gó gia-ta nár
mû vé sze ti szak kép zés, alap fo kú mû -
vé szet ok ta tás

a ze ne mû vé sze ti kép zé si ág alap kép -
zé si szak ja in, illetve szak irá nya in sze -
rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint
dif fe ren ci á ló dó ta nár

kar ve ze tõ ta nár
ze ne el mé let-imp ro vi zá ció-ta nár 
egy ház ze ne-ta nár
nép ze ne ta nár
Ko dály-ze ne pe da gó gia-ta nár

szín já ték ta ná ri
báb já ték ta ná ri
tánc ta ná ri (klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ tánc, szín ház i
tánc, tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té -
net és -el mé let szak irá nyok kal)

Hit ok ta tá si te rü let4 hit ta nár-ne ve lõ

A köz is me re ti és a szak mai, illetve
a mû vé sze ti ne ve lés-ok ta tás spe ci á lis

te rü le tei

szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó
 tanár (meg je löl ve az elsõ ta ná ri szak -
kép zett sé get)
drá ma pe da gó gia-ta nár
mú ze um pe da gó gia-ta nár
já ték- és sza bad idõ szer ve zõ-ta nár
mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta nár
fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár
ink lu zív ne ve lõ ta nár
csa lád- és gyer mek vé de lem-ta nár
ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár
te het ség fej lesz tés-ta nár
kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár
pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés ta nár 
tan terv fej lesz tés-ta nár
mi nõ ség fej lesz tés-ta nár

1 A má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he tõ szak kép zett sé gek – a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a ne ve lés-ok ta tás
más te rü le tén is kap cso lód hat nak az el sõ ként fel vett ta ná ri szak kép zett ség hez.

2 Az el sõ ként vá laszt ha tó ta ná ri szak kép zett ség – a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – má so dik ta ná ri szak kép -
zett ség ként is vá laszt ha tó.

3 A böl csé szet tu do má nyi kép zé si te rü let tör té ne lem, nép rajz, pszi cho ló gia alap kép zé si szak ján, a sza bad böl csé szet alap kép zé si szak szak irá nya in, illetve a
tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten a szo ciá lis és a tár sa da lom is me ret kép zé si ág kul tu rá lis ant ro po ló gia, kom mu ni ká ció és mé dia, szo ci o ló gia, társa -
dalmi ta nul má nyok alap kép zé si szak ján sze rez he tõ szak kép zett sé gek re épü lõ ta ná ri szak kép zett ség.

4 A hit tu do má nyi kép zé si te rü le ten a hit ta nár-ne ve lõ szak kép zett ség a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak ra épü lõ en sze rez he tõ, amely a köz -
ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vé ny ké pe sí té si elõ írá sai sze rint jo go sít pe da gó gus mun ka kör be töl té sé re.
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A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő 
tanári szakképzettségek1 

 

Képzési terület Tanári szakképzettségek2 

agrár  agrármérnök-tanár 

informatika, műszaki mérnöktanár 

gazdaságtudományok közgazdásztanár 

orvos- és egészségtudomány egészségügyi-tanár 

iparművészet iparművész-tanár 

képzőművészet képzőművész-tanár 

színházművészet színházművészeti-tanár 

film- és videóművészet filmművészeti-tanár  

zeneművészet zeneművész-tanár 

művészet 

táncművészet táncművész-tanár 
1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló 
tanulmányokkal párhuzamosan is.  
2  A tanári szakképzettségek a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint differenciálódnak.  
 
 
4. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez 

 
A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak, valamint  az  egységes, osztatlan képzés 

mesterképzési szakjainak és  felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény felhatalmazása szerint szakindítási 
engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetése 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
agrár* agrár műszaki földmérő és 

földrendező 
mérnöki 

 f: földmérő mérnöki, 
földrendező mérnöki, 
ingatlan-nyilvántartási 
szervező, meliorációs 
mérnöki 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tessedik Sámuel Főiskola 

  mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

 f: mezőgazdasági 
gépészmérnöki, páncélos és 
gépjármű-technikai 
mérnöktiszti, élelmiszeripari 
gépészmérnöki;  
e: mezőgazdasági 
gépészmérnöki 

 Nyíregyházi Főiskola 
Szegedi Tudományegyetem 
Szent István Egyetem 
Tessedik Sámuel Főiskola 

  tájrendező és 
kertépítő mérnöki 

 e: tájépítészeti, -védelmi és  
-fejlesztési 

 Budapesti Corvinus Egyetem 

 állatorvos-
tudományi 

állatorvosi  e: állatorvosi  Szent István Egyetem 

 erdőmérnöki erdőmérnöki  e: erdőmérnöki  Nyugat-Magyarországi Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 gazdasági, 

vidékfejlesztési és 
informatikus 
agrármérnöki 

gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

 f: agrármenedzser, 
gazdasági mérnöki, 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki, 
tájgazdálkodási, vállalkozó 
menedzser;  
e: gazdasági agrármérnöki, 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki, 
területfejlesztési mérnök; 

 Debreceni Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  informatikus és 
szakigazgatási 
agrármérnöki 

 f: mezőgazdasági 
szakigazgatási szervező 
mérnöki;  
e: informatikus agrármérnök

 Debreceni Egyetem 

 élelmiszer- és 
kertészmérnöki 

élelmiszermérnöki  f: élelmiszer technológus 
mérnöki  
e: élelmiszer 
minőségbiztosító 
agrármérnöki, 
élelmiszermérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  kertészmérnöki  f: kertészmérnöki, szőlész-
borász  
e: kertészmérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

 környezet-  
gazdálkodási és 
természetvédelmi 
mérnöki 

környezet-  
gazdálkodási 
agrármérnöki 

 f: környezetgazdálkodási 
agrármérnöki  
e: környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

 Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola 

  természetvédelmi 
mérnök 

 f: természetvédelmi mérnöki  Debreceni Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

  vadgazda mérnöki  f: vadgazda mérnöki  Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem 

 mezőgazdasági állattenyésztő 
mérnöki 

 f: állattenyésztő mérnöki, 
halgazda mérnöki  
e: 

 Szent István Egyetem  
Kaposvári Egyetem 

  mezőgazdasági 
mérnöki 

 f: mezőgazdasági mérnöki 
e: agrármérnöki 

 Debreceni Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  mezőgazdasági 
szakoktató 

 f: agrár szakoktató, 
mérnöktanári 
 e: mérnöktanári 
  

Debreceni Egyetem 
Kaposvári Egyetem 
 Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem 
Szegedi Tudományegyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  növénytermesztő 

mérnöki 
 f: növénytermesztési 
mérnöki  
e: növényorvosi, 
agrárkémikus agrármérnöki 

Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

bölcsészet-  
tudományi 

magyar magyar (pl. 
drámapedagógia, 
eszperantó, észt, 
finn, finnugor, 
folklorisztika, 
irodalomtudomány, 
művelődéstudo-
mány, nyelvmentor, 
nyelvtechnológia, 
színháztörténet, 
ügyvitel, neolatin 
szakirányok) 

 f: magyar nyelv és 
irodalom*, eszperantó 
nyelvtanár*, ügyviteli*  
e: alkalmazott nyelvészet, 
elméleti nyelvészet, észt, 
magyar nyelv és irodalom*, 
magyar mint idegen nyelv*, 
finn nyelv és irodalom, 
finnugor, összehasonlító 
irodalomtudomány, 
színháztörténet 

Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 történelem történelem (pl. 
történelem, levéltár, 
muzeológia, 
régészet 
szakirányok) 

 f: történelem*  
e: történelem*, régészet, 
levéltár, új- és a legújabb 
kori történeti muzeológia 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  néprajz  e: néprajz*  Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 modern filológia anglisztika (pl. 
angol, 
amerikanisztika 
szakirányok) 

 f: angol nyelv és irodalom* 
e: amerikanisztika*, angol 
nyelv és irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 
 
 

  germanisztika (pl. 
német, német 
nemzetiségi, 
néderlandisztika, 
svéd, norvég, dán 
szakirányok) 

f: német nyelv és irodalom*, 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom*;  
e: néderlandisztika, német 
nyelv és irodalom*, német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, skandinavisztika 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  romanisztika (pl. 

francia, olasz, 
portugál, román/  
nemzetiségi, 
spanyol 
szakirányok) 

 f: francia nyelv és 
irodalom*, olasz nyelv és 
irodalom*, román 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, spanyol nyelv és 
irodalom*;  
e: francia nyelv és 
irodalom*, olasz nyelv és 
irodalom*, portugál nyelv és 
irodalom*, román nyelv és 
irodalom*, spanyol nyelv és 
irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

  romológia  e: romológia*  Pécsi Tudományegyetem 
  szlavisztika (pl. 

orosz, bolgár, cseh, 
lengyel, 
horvát/nemzetiségi, 
szerb/  
nemzetiségi, 
szlovák/  
nemzetiségi, 
szlovén/  
nemzetiségi, ukrán/ 
nemzetiségi 
szakirányok) 

 f: orosz nyelv és irodalom*, 
horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, szlovák 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, szlovén 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, ukrán nyelv és 
irodalom*;  
e: orosz nyelv és irodalom*, 
bolgár nyelv és irodalom*, 
cseh nyelv és irodalom, 
horvát nyelv és irodalom*, 
lengyel nyelv és irodalom*, 
szerb nyelv és irodalom*, 
szlovák nyelv és irodalom*, 
szlovén nyelv és irodalom*, 
ukrán nyelv és irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 ókori és keleti 
filológia 

ókori nyelvek és 
kultúrák 
[asszirológia, 
egyiptológia, 
klasszika-filológia 
(latin, ógörög) 
szakirányok] 

e: asszirológia, egyiptológia, 
latin nyelv és irodalom*, 
ógörög* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

  keleti nyelvek és 
kultúrák  
(pl. altajisztika, 
arab, hebraisztika, 
indológia, 
iranisztika, japán, 
kínai, koreai, 
mongol, tibeti, 
török, újgörög 
szakirányok) 

 e: altajisztika, arab, 
hebraisztika, indológia, 
iranisztika, tibeti, mongol, 
japán*, kínai, koreai, török, 
újgörög nyelv és irodalom* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 pedagógia és 
pszichológia 

andragógia 
(felnőttképzési 
szervező, 
munkavállalási 
tanácsadó 
művelődésszervező, 
személyügyi 
szervező, 
szakirányok) 

 f: művelődésszervező, 
személyügyi szervező, 
munkavállalási tanácsadó  
e: művelődésszervező, 
humán szervező 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Kodolányi János Főiskola 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola  
Zsigmond Király Főiskola 

  pedagógia  f: pedagógia (nevelőtanár) 
e: pedagógia* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  pszichológia  f: pszichológia  
e: pszichológia* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

 szabad bölcsészet szabad bölcsészet 
(pl. filozófia, 
esztétika, etika, 
vallástudomány, 
filmelmélet és 
filmtörténet, 
kommunikáció és 
médiatudomány, 
művészettörténet 
szakirányok) 

 e: esztétika; etika, ember- és 
társadalomismeret*, 
filozófia*, filmelmélet és 
filmtörténet*, 
művészettörténet*, 
vallástudomány* 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

társadalom-  
tudományi 

politikatudomány nemzetközi 
tanulmányok 

 f: nemzetközi kapcsolatok 
e: nemzetközi tanulmányok 

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Corvinus Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kodolányi János Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Széchenyi István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zsigmond Király Főiskola 

  politológia  e: politológia*, politológus-
közgazdász 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

 társadalomismeret informatikus 
könyvtáros 

 f: informatikus könyvtáros 
e: informatikus könyvtáros 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem 



 
 
 
 
2005/166. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 10495 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  kommunikáció és 

médiatudomány 
 f: kommunikáció, 
fotóriporter és képszerkesztő 
e: kommunikáció 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola  
Zsigmond Király Főiskola 

  kulturális 
antropológia 

 e: kulturális antropológia*  Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem 

  szociológia  e: szociológia*, 
településtudomány és 
humánökológia, 
szociológus-közgazdász 

 Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  társadalmi 
tanulmányok 

    

 szociális szociális munka  f: általános szociális munkás 
e: szociális munkás, 
szociálpolitikai, 
szociálpolitikus-közgazdász 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola  
Wesley János Lelkészképző Főiskola 

  szociálpedagógia  f: szociálpedagógus  Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem  
Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 

informatika* informatikai gazdaság-  
informatikus 

 e: gazdasági informatikai 
(rendszer-informatikai), 
folyamatszabályozó 
mérnöki, közgazdasági 
programozó matematikus 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Miskolci Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  mérnök 
informatikus 

 f: műszaki informatikai*  
e: műszaki informatikai* 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  programtervező 
informatikus 

 f: programozó matematikus, 
számítástechnika-tanári*  
e: programtervező 
matematikus, 
informatikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

jogi és 
igazgatási 

jogtudomány jogász  e: jogász  Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 igazgatási bűnügyi igazgatási 
 (bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi 
nyomozó, pénzügyi 
nyomozó 
szakirányokkal)  
 

 f: bűnügyi, 
pénzügynyomozói, 
gazdaságvédelmi 

 Rendőrtiszti Főiskola  
 

  igazgatásszervező  f: igazgatásszervező  
e: közigazgatási 

 Budapesti Corvinus Egyetem 

  igazságügyi 
igazgatási 

 f: igazságügyi ügyintéző  Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

  munkaügyi és 
társadalom-  
biztosítási 
igazgatási 

 f: munkaügyi kapcsolatok, 
társadalombiztosítási 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  nemzetközi 
igazgatási 
 
 
 

    



 
 
 
 
2005/166. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 10497 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  rendészeti 

igazgatási 
(biztonsági, 
büntetés-
végrehajtási, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendé-
szeti, közrendvé-
delmi, vám- és 
jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) 

 f: büntetés-végrehajtási, 
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, 
vámigazgatási, 
nemzetbiztonsági 

 Rendőrtiszti Főiskola 

nemzet-  
védelmi és 
katonai 

védelmi biztonság- és 
védelempolitikai  

 e: biztonság- és 
védelempolitikai 

 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  büntetés-  
végrehajtási nevelő 

    

  határrendészeti és  
-védelmi vezetői 

 f: határrendészeti és  
-védelmi vezetői  
e: határrendészeti és  
-védelmi vezetői 

  

  nemzetbiztonsági     
  védelmi igazgatási  e: védelmi igazgatási   
 katonai katonai 

gazdálkodási 
   Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem 
  katonai vezetői  f: katonai vezetői  

e: katonai logisztikai, 
katonai vezetői 

  

gazdaság-  
tudomá- 
nyok 

közgazdasági alkalmazott 
közgazdaságtan 

 f: általános közgazdasági  
e: gazdaságmatematikai 
elemző, közgazdasági, 
közgazdasági szakos 
közgazdász tanári* 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem 

  gazdaságelemzés     
  közszolgálati  f: európai közszolgálati és 

üzleti szervező, 
közszolgáltatási közgazdász, 
nonprofit gazdálkodási 

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Károly Róbert Főiskola  
Nemzetközi Üzleti Főiskola 

 üzleti gazdálkodási és 
menedzsment 

 f: gazdálkodási, 
gazdaságismeret tanári*, 
háztartásökonómia-  
életvitel szakos tanári*, 
vállalkozásszervező, 
informatikus közgazdász 
(gazdasági informatika), 
üzleti kommunikáció  
e: gazdálkodási, 
gazdálkodási szakos 
közgazdász tanári* 
  

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eszterházy Károly Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Harsányi János Főiskola  
Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Kaposvári Egyetem 
 Károly Róbert Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Nemzetközi Üzleti 
Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Tomori Pál Főiskola  
Veszprém Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  kereskedelem és 
marketing 

 f: kereskedelmi, 
kereskedelmi közgazdász 
tanár*, nemzetközi 
marketing és teljes körű 
minőségirányítás (TQM) 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Szolnoki Főiskola 

  emberi erőforrások  f: humán erőforrás 
menedzser 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Károly Róbert Főiskola  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zsigmond Király Főiskola 

  nemzetközi 
gazdálkodás 

 f: gazdaságdiplomácia és 
nemzetközi menedzsment, 
külgazdasági, nemzetközi 
kommunikáció  
e: nemzetközi kapcsolatok 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szolnoki Főiskola  
Tomori Pál Főiskola 

  pénzügy és 
számvitel 

 f: pénzügyi, számviteli  
e: pénzügyi 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Corvinus Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nemzetközi Üzleti Főiskola  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  turizmus-  
vendéglátás 

 f: idegenforgalmi és 
szálloda, vendéglátó és 
szálloda, idegenforgalmi-
szállodai közgazdász tanári*, 
vendéglátó-szállodai 
közgazdász tanári* 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Harsányi János Főiskola  
Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
Károly Róbert Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szolnoki Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  üzleti szakoktató  f: gazdasági szakoktató  Budapesti Gazdasági Főiskola 
műszaki* anyag-, fa- és 

könnyűipari 
mérnöki 

anyagmérnöki  f: anyagmérnöki, 
kohómérnöki  
e: anyagmérnöki, 
kohómérnöki 

 Dunaújvárosi Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Veszprémi Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  faipari mérnöki  f: faipari mérnöki  

e: faipari mérnöki, papíripari 
mérnöki 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 

  könnyűipari 
mérnöki 

 f: könnyűipari  
e: könnyűipari mérnök 

 Budapesti Műszaki Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

 bio-, környezet- és 
vegyészmérnöki 

biomérnöki  f: biomérnöki  
e: biomérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

  környezetmérnöki  f: környezetmérnöki  
e: környezetmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem 

  vegyészmérnöki  f: vegyészmérnöki  
e: vegyészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 építőmérnöki és 
műszaki 
földtudományi 

építőmérnöki  f: építőmérnöki, 
településmérnöki, 
tűzvédelmi  
e: építőmérnöki, földmérő és 
térinformatikai, 
településmérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  műszaki 
földtudományi 

 e: bánya- és geotechnikai, 
előkészítéstechnikai, 
műszaki földtudományi, 
olaj- és gázmérnöki 

 Miskolci Egyetem 

 építészmérnök, 
ipari termék- és 
formatervező 
mérnöki 

építész  e: építészmérnöki  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

  építészmérnöki  f: építészmérnöki  
e: építészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem 

  ipari termék- és 
formatervező 
mérnöki 

 e: ipari termék- és 
formatervezői 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

 gépész-, 
közlekedés-, 
mechatronikai 
mérnöki 

gépészmérnöki  f: gépészmérnöki  
e: gépészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Dunaújvárosi Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  közlekedésmérnöki  f: közlekedésmérnöki, 
repülőmérnöki  
e: közlekedésmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Széchenyi István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  mechatronikai 
mérnöki 

 f: mechatronikai mérnök  
e: mechatronikai mérnök 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Széchenyi István Egyetem 

 had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

 f: biztonságtechnikai  
e: hadtechnikai menedzser 

 Budapesti Műszaki Főiskola  
Szent István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 villamos- és 
energetikai 
mérnöki 

energetikai mérnöki    Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Miskolci Egyetem 

  villamosmérnöki  f: villamosmérnöki, 
kommunikációtechnikai 
mérnöki  
e: villamosmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 műszaki 
menedzser, 
műszaki 
szakoktató 

műszaki menedzser 
 

 f: műszaki menedzser  
e: műszaki menedzser 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  műszaki szakoktató  f: műszaki szakoktató, 
mérnöktanári 
 e: mérnöktanári 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem 
Dunaújvárosi Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 
Széchenyi István Egyetem 
Szent István Egyetem 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

orvos- és 
egészség-  
tudományi 

orvostudományi orvos  e: általános orvostudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  fogorvos  e: fogorvos-tudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  gyógyszerész  e: gyógyszerésztudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 egészségtudo-
mányi 

ápolás és 
betegellátás (ápoló, 
dietetikus, 
gyógytornász, 
mentőtiszt, 
szülésznő 
szakirányok) 

 f: ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt  
e: ápoló 

 Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola 

  egészségügyi 
gondozás és 
prevenció 
(népegészségügyi 
ellenőr, védőnő 
szakirányok) 

 f: közegészségügyi-
járványügyi felügyelő, 
védőnő  
e: védőnő, népegészségügyi 
felügyelő, egészségügyi-
tanár* 

 Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  egészségügyi 
szervező 
(egészségbiztosítás, 
egészségügyi 
ügyvitelszervező, 
egészségturizmus-
szervező 
szakirányok) 

 f: egészségbiztosítási, 
egészségügyi 
ügyvitelszervező 
egészségbiztosítás  
e: informatikus egészségügyi 
menedzser (egészségügyi 
informatikus) 

 Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem 

  orvosi laboratóriumi 
és képalkotó 
diagnosztikai 
analitikus 
(orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi 
analitikus, 
képalkotó 
diagnosztika, orvosi 
kutatólaboratóriumi 
analitikus, 
optometria 
szakirányok) 
 
 
 
 

 f: orvosdiagnosztika 
laboratóriumi analitikus, 
diagnosztikai képalkotó, 
optometrista 

 Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
pedagógus-  
képzés 

óvodapedagógus, 
tanító 

óvodapedagógus 
(nemzetiségi 
szakirányokkal) 

 f: óvodapedagógus, 
nemzetiségi (cigány-roma) 
óvodapedagógus, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-horvát, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-német, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-román, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szerb, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szlovák, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szlovén 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 

 óvodapedagógus, 
tanító 

tanító (nemzetiségi 
szakirányokkal) 

 f: tanító, nemzetiségi 
(cigány-roma) tanító, 
nemzetiségi (horvát) tanító, 
nemzetiségi (német) tanító, 
nemzetiségi (román) tanító, 
nemzetiségi (szlovák) tanító, 
nemzetiségi (szlovén) tanító 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kecskeméti Főiskola  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola 

  konduktor 
(óvodapedagógus, 
tanító 
szakirányokkal) 

 f: konduktor-
óvodapedagógus, konduktor 
tanító 

 Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézete 

 gyógypedagógia gyógypedagógia 
(értelmileg 
akadályozottak 
pedagógiája, 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája, 
hallássérültek 
pedagógiája, 
logopédia, 
látássérültek, 
szomatopedagógia, 
pszichopedagógia 
szakirányokkal) 
 
 
 
 
 

 f: hallássérültek 
pedagógiája, látássérültek 
pedagógiája, logopédia, 
pszichopedagógia, értelmileg 
akadályozottak pedagógiája, 
szomatopedagógia, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája  
e: gyógypedagógia 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 



 
 
 
 
2005/166. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 10503 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
sport-  
tudomány 

sport testnevelő-edző  f: testnevelő tanár, szakedző 
e: testnevelő tanár, 
gyógytestnevelő tanár 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

 testkultúra sportszervező  f: sportmenedzser  Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  rekreáció-szervezés 
és egészség-
fejlesztés 

 f: rekreáció, 
egészségtantanár  
e: egészségtantanár 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  humánkineziológia  e: humánkineziológia  Semmelweis Egyetem 
természet-  
tudomány 

élő természet-
tudomány 

biológia  f: biológiatanári, biológus 
laboratóriumi operátor  
e: alkalmazott 
növénybiológus, alkalmazott 
zoológus, biofizikus, 
biológus, molekuláris 
biológus, biológiatanári 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem 

 élettelen termé-
szettudomány 

fizika  f: fizikatanári*  
e: fizikus, alkalmazott 
fizikus, fizikus-mérnök, 
informatikus fizika (fizikus 
informatikus), mérnök-
fizikus, csillagász, 
fizikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  kémia  f: vegyész-fizikus 
laboratóriumi operátor, 
kémiatanári*  
e: informatikus vegyész 
(kémiai informatikus), 
klinikai kémikus, vegyész, 
kémiatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 föld- és 
földrajztudományi

földrajz  f: földrajztanári*  
e: földrajztanári*, geográfus 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  földtudományi  e: geofizikus, geológus, 
meteorológus, térképész 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

 környezettudo-
mány (pl. technika 
szakirány) 

környezettan (pl. 
technika szakirány) 

 f: környezetvédelem-
tanári*, technikatanári*  
e: környezettudományi, 
környezettan-tanári*, 
technikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 matematikatu-
domány 

matematika  f: matematikatanári*  
e: matematikatanári*, 
alkalmazott matematikus, 
matematikus, 
ábrázológeometria-tanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 természetismeret természetismeret     
építőművészet építőművészet e: építész  Magyar Iparművészeti Egyetem 

Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  

kerámiatervezés  
 üvegtervezés 

e: szilikátipari tervező Magyar Iparművészeti Egyetem 

 fémművesség 
formatervezés 

e: formatervező Magyar Iparművészeti Egyetem 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  

 textiltervezés 
(szövő, kötő, 
nyomó, ruha, 
öltözékkiegészítő 
szakirányokkal) 

e. textiltervező Magyar Iparművészeti Egyetem 

 tervező grafika 
 fotográfia 

e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 

 alkalmazott 
látványtervezés 

e: látványtervező 
f: látványtervező 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Kaposvári Egyetem 

iparművészet 

 design- és 
művészetelmélet 

e: design menedzser, vizuális 
és környezetkultúra-tanári* 

Magyar Iparművészeti Egyetem 

festőművész e: festő Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

szobrászművész e: szobrász Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

művészet 
 

képzőművészet 

grafikusművész e: képgrafika, tervezőgrafika Magyar Képzőművészeti Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
restaurátorművész 
(pl. hangszer 
restaurátor 
szakirány) 

e: restaurátor Magyar Képzőművészeti Egyetem 

intermédia-művész e: intermédia Magyar Képzőművészeti Egyetem 

 

képzőművészet 
elmélet 

e: vizuális nevelőtanár* 
 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

színművész (báb- 
és zenés színész 
szakirányokkal) 

e: színész 
f: színész 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Kaposvári Egyetem  

színházrendező 
(zenés 
színházrendező 
szakiránnyal) 

e: színházrendező Színház- és Filmművészeti Egyetem 
 

színházi 
koreográfus  

e: koreográfus Színház- és Filmművészeti Egyetem 

színházművészet 

színházi dramaturg e: színháztudományi Színház- és Filmművészeti Egyetem 
mozgókép 
(adásrendező, vágó, 
hangmester 
szakirányokkal) 

e: film- és televízió rendező 
f: adásrendező, vágó, 
hangmester 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

kameraman e: film- és televízió operatőr 
f: kameraman  

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

gyártásszervező e: film- és televízió producer
f: gyártásszervező  

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

televíziós 
műsorvezető, 
műsorrendező 

e: televíziós műsorvezető, 
rendező 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

 

 film- és 
 videó művészet 

animációs tervezés e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 zeneművészet előadóművészet 

(klasszikus 
hangszer, 
jazzhangszer, 
klasszikus ének, 
jazzének, zenekar- 
és kórusvezetés, 
egyházzene, 
népzene 
szakirányokkal) 

e: hangszerművész, tanár;* 
(oboa, klarinét, fagott, kürt, 
trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, mélyhegedű, 
gordonka, gordon, zongora, 
orgona, csembalo, hárfa, 
gitár), karmesterképző; 
zenetudományi; 
énekművész, -tanár;* 
operaénekes, 
magánénektanár;* 
zongorakísérő-korrepetítor, 
egyházzene, tanár;*  
 
fuvolaművész, tanár* 
 
 
 
hegedűművész, tanár* 
 
 
énekművész, tanár* 
 
 
f: hangszertanár; 
kameraművész;* (cimbalom, 
harmonika) 
 
hangszertanár; 
kameraművész; * (fuvola, 
oboa, klarinét, fagott, kűrt, 
trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, 
gordon, zongora, orgona, 
hársfa, gitár) 
 
zongorakísérő-korrepetítor 
 
egyházzene, tanár* 
 
régizenetanár; 
kamaraművész;* (csembaló, 
barokkhegedű, 
barokkgordonka, viola da 
gamba, blockflőte,  
 
magánénektanár; ének-
kamaraművész,*  
 
 
 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
 
 
 
nincs képzőhely 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
Szegedi Tudományegyetem  
 
 
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 jazzhangszer előadóművész, 

tanár* (jazz-zongora, 
jazzbőgő, jazzgitár, 
jazzbasszusgitár, 
jazztrombitsa, jazzharsona, 
jazzszakxofon, jazzdob), 
jazzének előadóművész, 
tanár* 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 

 

alkotóművészet és 
muzikológia 
(zeneszerzés, jazz-
zeneszerzés, 
muzikológia, 
zeneelmélet, 
zeneismeret 
szakirányokkal) 

e: zeneszerzés, tanár,* 
zenetudományi tanár;* 
zeneelmélet-tanár;* 
szolfézstanár;* rádiós és 
televíziós zenei rendező; 
zenei menedzser; 
 
f: jazz-zeneszerzés és 
hangszerelés;  
 
zeneelmélet-szolfézstanár, 
karvezető* 
 
 
 
 
 
szolfézstanár,* 
 
 
 
 
 
 
 
fúvószenekari karnagy 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
 
 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
Debreceni Egyetem 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  

táncművész 
(klasszikus balett, 
néptánc, 
moderntánc, 
kortárstánc, színházi 
tánc 
szakirányokkal) 

f: balettművész, néptánc-
színházi tánc, kortárstánc 
művész 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 

 

táncművészet 

koreográfus f: koreográfus, kortárstánc 
koreográfus, táncművészeti 
szakíró 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 táncos és 

próbavezető 
(klasszikus balett, 
néptánc, 
moderntánc, 
társastánc, 
kortárstánc, 
divattánc, színházi 
tánc 
szakirányokkal) 

f: táncpedagógus,* 
kortárstánc pedagógus* 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 

média design e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 

 

multimédia 
multimédia 
programszerkesztő 

e: multimédia 
programszerkesztő-rendező, 
mozgókép-tudományi 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

zenekultúra 
 

ének-zene (népzene, 
egyházzene 
szakirányokkal) 

e: ének-zenetanár, 
karvezetés;*  
 
 
f: ének-zenetanár, 
karvezetés;* ének-
zenetanár;* 
 
 
 
 
ének-zene, egyházzene* 
 
 
ének-zene, népzenetanár;*  

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eszterházy Károly Főiskola  
Eötvös József Főiskola 
Nyíregyházi Főiskola 
Szegedi Tudományegyetem 
 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem 
 
Nyíregyházi Főiskola 

 kézműves   
 környezetkultúra 
 plasztikai ábrázolás
 képi ábrázolás 

vizuális kultúra  

 elektronikus 
ábrázolás 

f: rajztanári;* vizuális 
kommunikáció tanári;*  

Eszterházy Károly Főiskola 
Kaposvári Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Szegedi Tudományegyetem  

drámakultúra  drámainstruktor   

 

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

  

 
* Az 1993. évi LXXX. törvény alapján képesítési követelményeket meghatározó jogszabályok szerinti tanári szakok. 
 



5. számú melléklet
a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

I.

Hatályukat vesztõ kormányrendeletek

1. 158/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let a ta ní tó, a kon -
duk tor-ta ní tó és az óvo da pe da gó gus alap kép zés ben a ké -
pe sí té si kö ve tel mé nyek rõl,

2. a) 4/1996. (I. 18.) Korm. ren de let a köz gaz da sá gi fel -
sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 69/1998. (IV. 8.) Korm.
ren de let, 107/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let, 174/2000.
(X. 30.) Korm. ren de let, 119/2002. (V. 15.) Korm. ren de -
let, 221/2002. (X. 24.) Korm. ren de let és 4/2003. (I. 8.)
Korm. ren de let,

3. 6/1996. (I. 18.) Korm. ren de let a szo ciá lis fel sõ ok ta -
tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

4. a) 36/1996. (III. 5.) Korm. ren de let az egész ség ügyi
fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 73/2002. (IV. 12.) Korm.
ren de let, 3/2003. (I. 8.) Korm. ren de let és 166/2003.
(X. 21.) Korm. ren de let,

5. a) 157/1996. (X. 22.) Korm. ren de let a mû sza ki fel -
sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 29/1998. (II. 18.) Korm.
ren de let, 38/1999. (II. 26.) Korm. ren de let, 83/1999.
(VI. 11.) Korm. ren de let, 123/1999. (VIII. 6.) Korm. ren -
de let, 146/2001. (VIII. 13.) Korm. ren de let, 240/2001.
(XII. 10.) Korm. ren de let, 3/2002. (I. 11.) Korm. ren de let
és 159/2002. (VII. 11.) Korm. ren de let,

6. 166/1996. (XI. 20.) Korm. ren de let a me zõ gaz da sá gi 
szak igaz ga tá si szer ve zõ mér nö ki szak ké pe sí té si kö ve tel -
mé nye i rõl,

7. 167/1996. (XI. 20.) Korm. ren de let az or vos di ag -
nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana li ti kus szak ké pe sí té si kö ve tel -
mé nye i rõl,

8. 168/1996. (XI. 20.) Korm. ren de let a hu mán erõ for -
rás me ne dzser szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

9. 169/1996. (XI. 20.) Korm. ren de let az egész ség biz -
to sí tá si szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

10. 46/1997. (III. 12.) Korm. ren de let a nem zet kö zi
kap cso la tok alap kép zé si szak ké pe sí té si követelmé -
nyeirõl,

11. 160/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let a fõ is ko lai és az
egye te mi szin tû egész ség tan-ta nár sza kok ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl,

12. a) 166/1997. (X. 3.) Korm. ren de let a ter mé szet tu -
do má nyos fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 152/1998. (IX. 18.) Korm.
ren de let, 8/1999. (I. 18.) Korm. ren de let, 160/1999.
(XI. 19.) Korm. ren de let, 55/2000. (IV. 13.) Korm. ren de -
let, 193/2000. (XI. 24.) Korm. ren de let és 24/2001. (II. 14.) 
Korm. ren de let,

13. a) 146/1998. (IX. 9.) Korm. ren de let az ag rár-fel sõ -
ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i -
rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 159/1999. (XI. 19.) Korm.
ren de let, 20/2000. (II. 25.) Korm. ren de let, 167/2000.
(IX. 29.) Korm. ren de let, 187/2000. (XI. 8.) Korm. ren de -
let, 94/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let és 169/2003.
(X. 21.) Korm. ren de let,

14. a) 28/1999. (II. 12.) Korm. ren de let a ka to nai fel sõ -
ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i -
rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 87/2001. (V. 30.) Korm.
ren de let és 131/2005. (VII. 8.) Korm. ren de let,

15. a) 55/1999. (III. 31.) Korm. ren de let a rend vé del mi
fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 7/2002. (I. 26.) Korm. ren -
de let és 170/2003. (X. 21.) Korm. ren de let,

16. 124/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let az egye te mi
szin tû nem zet kö zi ta nul má nyok alap kép zé si szak ké pe sí -
té si kö ve tel mé nye i rõl,

17. 161/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin -
tû fo tó ri por ter és kép szer kesz tõi alap kép zé si szak ké pe sí -
té si kö ve tel mé nye i rõl,

18. a) 53/2000. (IV. 13.) Korm. ren de let az ál lam igaz -
ga tá si és szo ciá lis igaz ga tá si fel sõ ok ta tás alap kép zé si
szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 2/2003. (I. 8.) Korm. ren -
de let,

19. 54/2000. (IV. 13.) Korm. ren de let a jog tu do má nyi
fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

20. 83/2000. (VI. 15.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin tû
igaz ság ügyi ügy in té zõ alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl,

21. 84/2000. (VI. 15.) Korm. ren de let az egye te mi szin -
tû mo le ku lá ris bi o ló gus alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl,

22. a) 97/2000. (VI. 22.) Korm. ren de let a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek ben a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek alap ján fo lyó 
alap kép zé si sza ko kon a nyelv vizs gák le té te lé rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 60/2002. (III. 29.) Korm.
ren de let,
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23. 168/2000. (IX. 29.) Korm. ren de let a gyógy pe da gó -
gi ai fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl,

24. 263/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let a fõ is ko lai
szin tû üz le ti kom mu ni ká ció alap kép zé si szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl,

25. 36/2001. (III. 5.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin tû
euró pai szin tû köz szol gá la ti és üz le ti szer ve zõ alap kép zé si 
szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

26. 37/2001. (III. 5.) Korm. ren de let az egye te mi szin tû 
gaz da sá gi in for ma ti ka alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl,

27. a) 129/2001. (VII. 13.) Korm. ren de let a fel sõ ok ta -
tás ban a böl csé szet tu do má nyi és egyes tár sa da lom tu do má -
nyi alap kép zé si sza kok ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

b) valamint az azt mó do sí tó 122/2002. (V. 15.) Korm.
ren de let és 168/2003. (X. 21.) Korm. ren de let,

28. 44/2002. (III. 21.) Korm. ren de let a test kul tu rá lis
fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

29. 121/2002. (V. 15.) Korm. ren de let az egye te mi
szin tû po li to ló gia alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl,

30. 219/2002. (X. 24.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin tû 
kon duk tor-óvo da pe da gó gus alap kép zé si szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl,

31. 220/2002. (X. 24.) Korm. ren de let az egye te mi
szin tû in for ma ti kus ag rár mér nök alap kép zé si szak ké pe sí -
té si kö ve tel mé nye i rõl,

32. 222/2002. (X. 24.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin tû 
szõ lész-bo rász alap kép zé si szak ké pe sí té si követelmé -
nyeirõl,

33. 5/2003. (I. 8.) Korm. ren de let az egye te mi szin tû in -
for ma ti kus egész ség ügyi me ne dzser alap kép zé si szak ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl,

34. 6/2003. (I. 8.) Korm. ren de let az egyes alap kép zé si
sza kok ké pe sí té si kö ve tel mé nye i nek mó do sí tá sá ról,

35. 16/2003. (II. 19.) Korm. ren de let a fõ is ko lai szin tû
di ag nosz ti kai kép al ko tó alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i rõl.

II.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések

1. A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/1997. (I. 15.) Korm. ren de let 12.  §-ának (8) be kez dé se.

2. A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let
19.  §-ának (3) be kez dé se.

3. A de vi za kor lá to zá sok meg szün te té se kap csán szük -
sé ges jog sza bály-mó do sí tá sok ról  szóló 298/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let 3.  §-a.

4. A fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye i nek kre dit rend sze rû kép zés hez il lesz ke dõ ki egé -
szí té sé rõl  szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let 1–8. és
10–16. szá mú mel lék le tei.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
61/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról  szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet

módosításáról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 27.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján, fi gye lem mel az adat vé del mi biz to s vé le mé nyé re is, a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 16/1995. (X. 20.) BM ren de let mel lék le te a
kö vet ke zõ 23. pont tal egé szül ki:

„23. A Rend õr ség, a Ha tár õr ség, valamint a Rend vé del -
mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta ál tal vég zett tit kos in for -
má ció gyûj tés esz kö ze i re, az erõk és mód sze rek al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó bel sõ nor mák:

a mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je 20 év.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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A belügyminiszter
62/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a körzeti polgári védelmi parancsnokságok
ille té kességi területe megállapításáról  szóló

49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

A pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
42.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény 13.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ra – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le té nek „Bé kés -
csa ba szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa
a kö vet ke zõ 36–38. pont tal egé szül ki:

„36. Csár da szál lás
37. Gyo ma end rõd
38. Hu nya”

(2) Az R. mel lék le té nek „Oros há za szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 27. és
28. pon tok kal egé szül ki:

„27. Csor vás
28. Ge ren dás”

(3) Az R. mel lék le té nek „Szeg ha lom szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 18. és
19. pon tok kal egé szül ki:

„18. Kon do ros
19. Kö rös új fa lu”

(4) Az R. mel lék le té ben a „Szen tes szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lás 4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„4. De re kegy ház”

(5) Az R. mel lék le té nek „Haj dú szo bosz ló szék he lyû
kör ze ti pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ
46. pont tal egé szül ki:

„46. Tépe”

(6) Az R. mel lék le té nek „Szol nok szék he lyû kör ze ti pa -
rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 26. pont tal
egé szül ki:

„26. Mart fû”

(7) Az R. mel lék le té nek „Sal gó tar ján szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 61–63.
pont tal egé szül ki:

„61. Ka rancs ság

62. Ság új fa lu
63. Szal ma tercs”

(8) Az R. mel lék le té nek „Nyír bá tor szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 21. pont tal
egé szül ki:

„21. Ó fe hér tó”

(9) Az R. mel lék le té nek a „Vár pa lo ta szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 19. és
20. pont tal egé szül ki:

„19. Szent ki rály sza bad ja
20. Vi lo nya”

(10) Az R. mel lék le té nek a „Keszt hely szék he lyû kör -
zeti pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ
28–51. pont tal egé szül ki:

„28. Al más há za
29. Batyk
30. Döb rö ce
31. Dötk
32. Kal losd
33. Ke hi da kus tány
34. Kis gör bõ
35. Kis vá sár hely
36. Li get fal va
37. Mi hály fa
38. Nagy gör bõ
39. Óhid
40. Pa kod
41. Sé nye
42. Sü meg cse hi
43. Sza la pa
44. Ti laj
45. Tür je
46. Vin dor nya szõl lõs
47. Za la bér
48. Za la csány
49. Za la szentg rót*
50. Za la szent lász ló
51. Za la vég”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) Az R. mel lék le té nek „Bé kés csa ba szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „7. Csor vás”,
„10. Ge ren dás”, „17. Kon do ros” és a „35. Kö rös új fa lu”
szö veg rész,

b) Az R. mel lék le té nek „Szeg ha lom szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „7. Gyoma -
endrõd*”, „16. Csár da szál lás”, „17. Hu nya” szö veg rész és
a „7. Gyo ma end rõd*” te le pü lés nél a „*” in dex je lö lés,
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c) Az R. mel lék le té nek „Oros há za szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „2. Bat to nya*”
tele pülésnél a „*” in dex je lö lés,

d) Az R. mel lék le té nek „Deb re cen szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „22. Tépe” szö veg -
rész,

e) Az R. mel lék le té nek „Jász be rény szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban az „5. Jász apá ti*”
tele pülésnél a „*” in dex je lö lés,

f) Az R. mel lék le té nek „Kun szent már ton szék he lyû
kör ze ti pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „6. Mart fû”
szö veg rész és a „13. Ti sza föld vár*”, valamint „18.Túr -
keve*” te le pü lé sek nél a „*” in dex je lö lés,

g) Az R. mel lék le té nek „Ti sza fü red szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „5. Kis új szál lás*”
te le pü lés nél a „*” in dex je lö lés,

h) Az R. mel lék le té nek „Ba las sa gyar mat szék he lyû
kör ze ti pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a
„27. Karancs ság”, „56. Ság új fa lu” és a „57. Szal ma tercs”
szö veg rész,

i) Az R. mel lék le té nek „Má té szal ka szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „36. Ó fe hér tó” szö -
veg rész,

j) Az R. mel lék le té nek „Veszp rém szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „31. Szent ki rály -
sza bad ja” és a „38. Vi lo nya” szö veg rész,

k) Az R. mel lék le té nek „Za la eger szeg szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” címû fel so ro lá sá ban a „2. Almás háza”,
„8. Batyk”, „19. Döb rö ce”, „20. Dötk”, „29. Kal losd”,
„31. Ke hi da kus tány”, „35. Kis gör bõ”, „38. Kis vásárhely”,
„42. Li get fal va”, „43. Mi hály fa”, „46. Nagy gör bõ”,
„60. Óhid”, „63. Pa kod”, „73. Sé nye”, „75. Sü meg cse hi”,
„76. Sza la pa”, „80. Ti laj”, „82. Tür je”, „85. Vindornya -
szõlõs”, „87. Za la bér”, „89. Za la csány”, „96. Zalaszent -
grót*”, „99. Za la szent lász ló” és a „103. Za la vég” szö veg -
rész.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A belügyminiszter
63/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

és visszavonásáról  szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti
köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let (a továb biak ban: R.)
38.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A jár mû vet ak kor le het for ga lom ba he lyez ni, ha]

„c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gép jár mû vek
ese tén az adó ha tó ság ál tal ki ál lí tott re giszt rá ci ós adó iga zo -
lást az ügy fél be mu tat ta,”

2.  §

Az R. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Hon véd ség jár mû ve i re a H, a rend õrség
és a Ha tár õr ség jár mû ve i re az R, az Or szá gos Men tõ szol -
gá lat jár mû ve i re az M kez dõ be tû je lû, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség, valamint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jármû -
veire az RR be tû je lû, kü lön le ges rend szám táb la sze rel he tõ 
fel, ami a jár mû for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sa után e szer -
vek más jár mû ve i re is fel sze rel he tõ.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az R. 44/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és
h)” szö veg rész, valamint a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si
fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és 
vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 34/2004. (VI. 28.) BM ren de let 12.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pá lya al kal mas sá gi
mi nõ sí tés rõl iga zo lást ad ki” szö veg rész he lyé be a „pá lya -
al kal mas sá gi mi nõ sí tés en ge dély nyil ván tar tás ban sze rep -
lõ ada tá ról elsõ al ka lom mal té rí tés men te sen hi te le sí tett ki -
vo na tot ál lít ki” szö veg rész,

b) 31.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ha az el já -
rás a köz úti bal eset oko zá sa” szö veg rész he lyé be „ha az el -
já rás köz úti ve szé lyez te tés [Btk. 186.  §], köz úti bal eset
oko zá sa” szö veg rész,

c) 38/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „ok ira -
tot” szö veg rész he lyé be „ok ira tot, illetve amennyi ben az
nem ma gyar nyel ven ke rült ki ál lí tás ra, annak hi te les, ma -
gyar nyel vû for dí tá sát” szö veg rész,

d) 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „MSZ 140/1990”
szö veg rész he lyé be az „MSZ 140” szö veg rész,

e) 76/A.  §-a (6) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban
sze rep lõ „el ide ge ní tet te, de” szö veg rész he lyé be „el ide ge -
ní tet te vagy a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság egyéb ok ból
ész le li a vál to zást, és” szö veg rész,
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f) 76/A.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban a „a jár mû -
vet ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be „a jár mû vet hi va tal -
ból, ha tá ro zat tal” szö veg rész,

g) 88.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, a „le fog la lá -
sát jog erõs ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be a „le fog la lá -
sát, el kob zá sát jog erõs ha tá ro zat tal” szö veg rész,

h) 88.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a le fog la lást a for ga -
lom ból” szö veg rész he lyé be „a le fog la lást, illetve a zár alá
vé telt a for ga lom ból” szö veg rész,

i) 89.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban „kell 
ki von ni” szö veg rész he lyé be „kell ide ig le ne sen ki von ni”
szö veg rész, to váb bá a 89.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
a „meg szün te té sé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé ig” szö veg rész he lyé be a „fel ol dá sá ról  szóló ér te sí -
té sig” szö veg rész,

j) 95.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „egy ide jû leg ha tá ro -
zat tal” szö veg rész he lyé be az „egy ide jû leg egy sze rû sí tett
ha tá ro zat tal” szö veg rész,

k) 10. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban az „MSZ
140–1990” szö veg rész he lyé be az „MSZ 140” szö veg rész,

l) 16. szá mú mel lék le té nek II. pont 1/e al pont já ban,
2/d) al pont já ban, az V. pont 3. al pont já ban, valamint 6. al -
pont já ban a „kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mély -
gép jár mû” szö veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott gép jár mû” szö veg rész,

m) 16. szá mú mel lék le té nek II. pont 1. al pont já ban a
„Hasz nált jár mû: a kül föl dön már for ga lom ba he lye zett
hasz nált, illetve nem köz vet le nül a gyár tó tól vá sá rolt és
im por tált jár mû.” szö veg rész he lyé be a „Hasz nált jár mû:
egy kül föl di ha tó ság nyil ván tar tá sá ban már sze rep lõ vagy
Ma gyar or szá gon már üze mel te tett, de a köz úti köz le ke dé si 
nyil ván tar tás jár mû nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ jár -
mû.” szö veg rész

lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
64/2005. (XII. 22.) EüM

rendelete

az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosításáról

Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
68.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–e), valamint k)–o) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény egyes 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-ának (1) be kez -
dé se az aláb bi ren del ke zés sel egé szül ki:

„Nagy ak ti vi tá sú zárt su gár for rást fel hasz ná ló mun ka -
he lyen su gár vé del mi meg bí zott nak csak bün tet len elõ éle tû 
sze mély ne vez he tõ ki. E fel té tel meg lé tét a mun kál ta tó
éven ként el len õriz ni kö te les.”

2.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) Azok a sze mé lyek, akik nem az atom ener gia al kal -
ma zá si kö ré be tar to zó te vé keny sé get vé gez nek és gaz dát -
lan su gár for rá sok je len lé tét gya nít ják, az OSKSZ-nél te -
het nek er rõl be je len tést. Az OSKSZ a be je len tést ki vizs -
gál ja, és meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket.”

3.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„28.  § (1) Azt a sze mélyt, aki 250 mSv ef fek tív dó zist

meg ha la dó nem te rá pi ás célú su gár ter he lést, illetve a kli ni -
kai tü ne tek vagy a dó zis becs lés alap ján a bõr fe lü let egy ré -
szén 6 Gy-nél, a szem len csé ben 2 Gy-nél, vagy egyéb
egyes szer vek ben 3 Gy-nél na gyobb su gár ter he lést (el -
nyelt dó zis) ka pott (a továb biak ban: su gár sé rült), il le tõ leg
ha en nek gya nú ja fenn áll, so ron kí vül, de leg ké sõbb
24 órán be lül or vo si vizs gá lat nak kell alá vet ni, szük ség
ese tén ke ze lés ben kell ré sze sí te ni.

(2) Nyi tott ra dio ak tív ké szít mény szer ve zet be ke rü lé se
vagy annak gya nú ja ese tén az érin tett sze méllyel kap cso la -
to san az OSSKI ál tal – az ille té kes szak mai kol lé gi um mal
együtt mû köd ve – el ké szí tett mód szer ta ni le vél ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint kell el jár ni. Az el já rás so rán be tar tan dó
mun ka he lyi su gár vé del mi fel ada to kat az MSSZ tartal -
mazza.

(3) A su gár sé rült vagy az arra gya nús sze mély szak el lá -
tá sa a 12. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi 
in téz mé nyek ben (a továb biak ban: ki je lölt egész ség ügyi
in téz mény) tör té nik, az OSSKI szak mai köz re mû kö dé sé -
vel. A ki je lölt egész ség ügyi in téz mény a kom bi nált su gár -
sé rült el lá tá sá ra is al kal mas mun ka cso por tot hoz lét re.

(4) A ki je lölt egész ség ügyi in téz mény ve ze tõ je biz to sít -
ja a (3) be kez dés sze rin ti mun ka cso port ban részt ve võ or -
vo sok öt éven kén ti su gár or vos ta ni to vább kép zé sét. A to -
vább kép zõ tan fo lya mot az OSSKI tart ja, az OTH ál tal jó -
vá ha gyott kép zé si te ma ti ka alap ján.”
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4.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek II. pont ja a „Gray
(Gy)” szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel
egé szül ki:

„Gaz dát lan su gár for rás
Olyan zárt su gár for rás, amely nek ak ti vi tá si szint je fel fe -

de zé se ide jén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott men -
tes sé gi szint fe let t van, és amely nem áll rend sze res ellen -
õr zés alatt.”
 (2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek II. pont ja a „Nyi tott
su gár for rás” szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg -
résszel egé szül ki:

„Nagy ak ti vi tá sú zárt su gár for rás
Olyan zárt su gár for rás, amely nek a gyár tó vagy a for gal -

ma zó ál tal ki bo csá tott mû bi zony la tán fel tün te tett ak ti vi tá -
sa el éri, vagy meg ha lad ja a 14. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ak ti vi tás ér té ke ket.”

5.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le té nek be ve ze tõ ren del ke zé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„Az atom ener gia al kal ma zá sa kö ré ben szer ve zett mun -
ka vég zés, valamint bár mely egyéb jog vi szony alap ján
vég zett mun ka te vé keny sé get vég zõ ket a te vé keny ség jel -
le gé bõl fa ka dó koc ká zat mér té ké tõl füg gõ en az aláb bi fo -
ko za tú su gár vé del mi vizs ga kö te les

– kép zés ben és
– öt éven ként to vább kép zés ben kell ré sze sí te ni.
A fen ti kör be nem tar to zó, olyan lé te sít mé nyek ve ze tõ -

sé ge és mun ka vál la lói, ahol leg in kább elõ for dul hat, hogy
gaz dát lan su gár for rá so kat ta lál nak vagy  dol goz nak fel
(így kü lö nö sen fém hul la dék-te le pek és fém hul la dék új ra -
hasz no sí tó üze mek), valamint a je len tõ sebb szál lí tá si cso -
mó pon tok (így kü lö nö sen a ha tár vám hi va ta lok) ve ze tõ sé -
ge és mun ka vál la lói alap fo kú su gár vé del mi kép zé sen ve -
het nek részt, a mun kál ta tó ké ré se alap ján.”

6.  §

(1) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek 3.8. pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„3.8. Az en ge dé lyes gon dos ko dik a hasz ná lat ból ki -
vont zárt su gár for rás vég le ges tá ro ló hely re szál lí tá sá ról
vagy a szál lí tó hoz való vissza jut ta tás ról. Az el szál lí tást je -
len te ni kell a Su gár egész ség ügyi De cent rum nak és a ra -
dio ak tív anya gok köz pon ti nyil ván tar tó já nak.”
 (2) Az R. 5. szá mú mel lék le te az aláb bi 3.11. pont tal
egé szül ki:

„3.11. Nagy ak ti vi tá sú zárt su gár for rás ese té ben a gyár -
tó vagy a for gal ma zó kö te les gon dos kod ni az alábbiakról:

a) a su gár for rás ren del kez zen a gyár tó vagy – ha a su -
gár for rást az Euró pai Uni ón kí vül rõl hoz zák be az Euró pai
Unió va la mely tag ál la má ba – a szál lí tó ál tal a su gár for rás -
hoz és a su gár for rás tar tó hoz ren delt egye di azo no sí tó sor -
szám mal;

b) az a) pont sze rin ti sor szám a su gár for rás ra és a su -
gár for rás tar tó ra le gyen vés ve vagy bé lye gez ve, amennyi -
ben az egye di azo no sí tó sor szám vé sé se vagy bé lyeg zé se
nem le het sé ges, vagy több ször hasz ná la tos szál lí tó tar tály
ke rül al kal ma zás ra su gár for rás tar tó ként, a su gár for rás tar tó 
leg alább a su gár for rás jel le gé rõl ad jon tá jé koz ta tást;

c) a su gár for rás tar tó és – amennyi ben meg va ló sít ha tó – 
a su gár for rás a su gár ve szély re fi gyel mez te tõ meg fe le lõ
jel zés sel le gyen el lát va, amennyi ben nem le het a su gár for -
rást meg fe le lõ jel zés sel el lát ni, írás be li tá jé koz ta tást kell
adni en nek in do ká ról;

d) fény kép ké szí té se a su gár for rás tí pu sá ról és a su gár -
for rás tar tó tí pu sá ról.”

7.  §

Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

8.  §

Az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 14. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2005. de cem ber 31-én lép ha tály ba.
 (2) Az e ren de let hatályba lépése elõtt for ga lom ba ho zott 
nagy ak ti vi tá sú zárt su gár for rá sok ra az R. e ren de let
6.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 5. szá mú mel lék -
le te 3.11. pont ját nem kell al kal maz ni az zal, hogy 2007.
de cem ber 31-ét köve tõen az ilyen su gár for rás bir to ko sá -
nak iga zol nia kell, hogy min den su gár for rás hoz és su gár -
for rás tar tó hoz írás be li do ku men tum tar to zik, amely azo -
no sít ja a su gár for rást és annak tí pu sát, illetve amennyi ben
meg va ló sít ha tó, min den su gár for rást és su gár for rás tar tót a
su gár ve szély re fi gyel mez te tõ meg fe le lõ jel zés sel kell el -
lát ni, vagy nyi lat koz ni kell annak in do ká ról, hogy mi ért
nem le he tett a su gár for rást meg fe le lõ jel zés sel el lát ni.
 (3) Ez a ren de let a nagy ak ti vi tá sú zárt ra dio ak tív su gár -
for rá sok és a gaz dát lan su gár for rá sok el len õr zé sé rõl  szóló, 
2003. de cem ber 22-i 2003/122/Eu ra tom ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelethez

[12. számú melléklet
a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez]

A sugársérültek vagy arra gyanús személyek
szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke

1. Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd Kór ház, Bu -
da pest

2. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ön kor mány zat
Kór há za, Mis kolc

3. Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent rum, Debrecen

4. Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont, Bu da pest
5. Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
6. Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
7. Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos- és Egész ség tu do -

má nyi Cent rum, Pécs
8. Sze ge di Tu do mány egye tem, Szent-Györ gyi Al bert

Or vos- és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum, Szeged
9. Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ba las sa Já nos Kór há -

za, Szek szárd

2. számú melléklet
a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelethez

[14. számú melléklet 
a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez]

A nagy ak ti vi tá sú zárt su gár for rá sok kü szöb ak ti vi tás ér -
té ke it az aláb bi táb lá zat tartalmazza.

Elem (Atom szám) Ra dio nuk lid Ak ti vi tás szint je (Bq)

Vas (26) Fe-55 4×1011

Ko balt (27) Co-60 4×109

Sze lén (34) Se-75 3×1010

Krip ton (36) Kr-85 1×1011

Stron ci um (38) Sr-90a 3×109

Pal lá di um (46) Pd-103a 4×1011

Jód (53) I-125 2×1011

Cé zi um (55) Cs-137a 2×1010

Pro mé ti um (61) Pm-147 4×1011

Ga do lí ni um (64) Gd-153 1×1011

Tú li um (69) Tm-170 3×1010

Iri di um (77) Ir-192 1×1010

Tal li um (81) Tl-204 1×1011

Rá di um (88) Ra-226b 2×109

Plu tó ni um (94) Pu-238a 1×1011

Ame rí ci um (95) Am-241b 1×1011

Ka li for ni um (98) Cf-252 5×108

a Az ak ti vi tás-szint ma gá ban fog lal ja a 10 nap nál rö vi debb fe le zé si ide jû
szár ma zék nuk li dok aktivitását is.

b Be ril li u mos ne ut ron for rá so kat tar tal maz.

Az egészségügyi miniszter
65/2005. (XII. 22.) EüM

ren de le te

az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének
egyes szervezési kérdéseirõl  szóló

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé -
se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban:
Eü tev.) 28.  §-a (2) be kez dé sé ben és az egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.)
247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek
egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 23.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ren de let 15.  §-ának (3) be kez dé se és 15.  §-ának
(1) be kez dé sé bõl a „vagy ké szen lé tet” szö veg rész 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2005. de cem ber 30-án lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy sze rek rõl és
a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról és a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás sal ren del he tõ, illetve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti
 segédeszközökrõl, a tá mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl,
valamint a ren de lés, for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás
szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló 19/2003. (IV. 29.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 68/2004. (VIII. 5.)
ESZCSM ren de let 3.  §-ában a „2005. de cem ber 31-ig”
szö veg rész he lyé be a „2006. jú ni us 30-ig” szö veg rész lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
66/2005. (XII. 22.) EüM

rendelete

a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Mvt.) 88.  §-a (2) be kez dé sé ben ka pott
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fel ha tal ma zás alap ján – a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun -
ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de let elõ írásait a szer ve zett mun ka vég zés ke re té -
ben vég zett min den olyan te vé keny ség re al kal maz ni kell,
ami kor a mun ka vég zés so rán a mun ka vál lalók zaj ból szár -
ma zó koc ká zat nak tény le ge sen vagy vél he tõ en ki van nak
téve.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) hang nyo más csúcs ér té ke (pcsúcs): a C sú lyo zó szû rõ -

vel mért pil la nat nyi hang nyo más leg ma ga sabb ér té ke;
b) napi zaj ex po zí ció szint je (LEX,8h) [dB(A) 20 mPa -ra

vo nat koz tat va): a zaj ex po zí ció idõ vel sú lyo zott át la ga egy
nyolc órás mun ka nap ra vo nat koz tat va, a mel lék let 5.1.2.
pont ja sze rint meg ha tá roz va. A mun ka he lyen fel lé põ min -
den faj ta zaj ide tar to zik, az im pul zu sos jel le gû za jo kat is
be le ért ve;

c) heti zaj ex po zí ció szint je (LEX,8h)): a napi zaj ex po zí ció
idõ vel sú lyo zott át la ga öt nyolc órás mun ka nap ból álló
mun ka hét re vo nat koz tat va, a mel lék let 5.1.3. pont ja sze -
rint meg ha tá roz va;

d) leg na gyobb hang nyo más szint (Lmax): az ér té ke lé si
idõ alatt C sú lyo zó szû rõ vel és csúcs (peak) idõ ál lan dó val
mért leg na gyobb hang nyo más szint;

e) zaj ter he lés: a mun ka he lyen fel lé põ zaj egyen ér té kû
A-hang nyo más szint je (LAeq) a mel lék let 4.6.2. pont ja sze -
rint meg ha tá roz va.

3.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a napi zaj ex po zí ció szint -
jé re és a leg na gyobb hang nyo más szint re vo nat ko zó zaj ex -
po zí ci ós ha tár ér té kek, illetve a zaj ex po zí ci ós be avat ko zá si 
ha tár ér té kek (a továb biak ban: be avat ko zá si ha tár ér té kek)
a kö vet ke zõk:

a) zaj ex po zí -
ci ós ha tár ér té -
kek: LEX,8h = 87 dB(A), illetve

pcsúcs [Lmax]= 200 Pa [140 dB(C)]
b) fel sõ be -
avat ko zá si ha -
tár ér té kek: LEX,8h = 85 dB(A), illetve

pcsúcs [Lmax] = 140 Pa [137 dB(C)];
c) alsó be -
avat ko zá si ha -
tár ér té kek: LEX,8h = 80 dB(A), illetve

pcsúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].

(2) A zaj ex po zí ci ós ha tár ér té kek al kal ma zá sa ese tén a
mun ka vál la lót érõ tény le ges zaj ex po zí ci ót a mun ka vál laló
ál tal vi selt egyé ni hal lás vé dõ esz köz zaj csök ken tõ ha tá sá -

nak figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni a mel lék let
5.2. pont ja sze rint. A be avat ko zá si ha tár ér té kek al kal ma -
zá sa ese tén az egyé ni hal lás vé dõ esz köz ha tá sát nem kell
figye lembe ven ni.

(3) Olyan te vé keny sé gek ese tén, ame lyek nél a napi zaj -
ex po zí ció szint je egyik nap ról a má sik ra je len tõ sen vál to -
zik, a zaj ex po zí ci ós és a be avat ko zá si ha tár ér té kek al kal -
ma zá sá hoz a heti zaj ex po zí ci ót le het figye lembe ven ni,
fel té ve hogy

a) a meg fele lõen el len õr zött heti zaj ex po zí ció szint je
nem ha lad ja meg a 87 dB(A) zaj ex po zí ci ós ha tár ér té ket és

b) meg fe le lõ in téz ke dé sek kel a le he tõ leg ki sebb mér té -
kû re csök ken tik az ilyen te vé keny sé gek kel össze füg gõ
koc ká za tot.

4.  §

(1) Az Mvt. 54.  § (2) be kez dé se sze rin ti koc ká zat ér té ke -
lés (a továb biak ban: koc ká zat ér té ke lés) ke re té ben a mun -
kál ta tó kö te les becs lés sel, szük ség ese tén mé rés sel meg ha -
tá roz ni azt a zaj szin tet, amely nek a mun ka vál lalók ki van -
nak téve.

(2) A zaj mé rést a mel lék let sze rint kell el vé gez ni.

(3) Zaj mé rést kell vé gez ni:
a) új mun ka hely lé te sí té se, illetve új mun ka esz köz (pl.

gép, be ren de zés) üzem be he lye zé se ese tén;
b) meg lé võ mun ka hely, mun ka esz köz át ala kí tá sa kor,

új hely re te le pí té se kor, valamint tech no ló gia- és ter mék -
vál tás ese tén, ha az át ala kí tás, illetve a vál to zás a zaj ex po -
zí ció mér té két mó do sít hat ja;

c) mun ka kör ki ala kí tá sa kor;
d) a mun ka vál la lót érõ zaj ex po zí ció meg ha tá ro zá sa kor.

(4) A koc ká zat ér té ke lés ké szí té se kor a zaj mé rés tõl el le -
het te kin te ni, ha a mun kál ta tó nyi lat ko za ta alap ján egy ér -
tel mû en ki je lent he tõ, hogy a zaj ter he lés biz to san nem ha -
lad ja meg a 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti alsó be avat -
ko zá si ha tár ér té ke ket.

5.  §

(1) Zaj mé rést vé gez het a
a) zaj ár ta lom szak te rü let re az egész ség ügyi mi nisz ter

ren de le te alap ján en ge déllyel ren del ke zõ szak ér tõ;
b) Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let ál tal e te vé keny ség re

akk re di tált szer ve zet (la bo ra tó ri um).

(2) Ha tó sá gi in téz ke dés re csak akk re di tált la bo ra tó ri um
ál tal ki adott zaj mé ré si jegy zõ könyv alap ján ke rül het sor.

(3) A mun ka vé del mi kép vi se lõt és – fog lal ko zá si be teg -
ség be je len té se ese tén – a mun ka vál la lót a zaj mé rés idõ -
pont já ról elõ ze tesen írás ban ér te sí te ni kell. A mun ka vé -
del mi kép vi se lõ, illetve a mun ka vál laló je len le het a zaj -
mé rés el vég zé se kor.

(4) Fog lal ko zá si be teg ség ki vizs gá lá sa ese tén a mun ka -
vál laló – amennyi ben a zaj mé rés nél je len volt – a zaj mé rés
el vég zé sé vel kap cso lat ban vé le ményt nyil vá nít hat. A
mun ka vé del mi kép vi se lõ kez de mé nyez he ti a mun kál ta tó -
nál a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét.
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6.  §

(1) A zaj mé rést vég zõ a zaj mé rés rõl négy pél dány ban
mé ré si jegy zõ köny vet (a továb biak ban: jegy zõ könyv) ké -
szít, amely nek há rom pél dá nyát a mun kál ta tó nak át ad ja.

(2) A mun kál ta tó a jegy zõ könyv egy-egy pél dá nyát to -
váb bít ja a mun ka vé del mi kép vi se lõ nek és a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sá nak, egy pél dá nyát a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ide ig meg õr zi. A mun -
kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a jegy zõ köny -
vet az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) ille té kes vá ro si (fõ vá ro si ke rü -
le ti) in té ze té nek (a továb biak ban: ÁNTSZ ille té kes in té ze -
te) kell át ad ni. A mun ka vál laló a rá vo nat ko zó jegy zõ -
könyv be be te kint het.

(3) Ha az 5.  § (4) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé sek ke -
re té ben a mun ka vé del mi kép vi se lõ vagy a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sa meg ál la pít ja, hogy

a) a hal lás vizs gá la tok ered mé nye és a jegy zõ könyv kö -
zött el lent mon dás van vagy

b) a zaj mé rés nem az üzem sze rû mû kö dés nek meg fele -
lõen tör tént,
a jegy zõ köny vet ész re vé te le i vel az ÁNTSZ ille té kes in té -
ze té nek meg kül di. Az ÁNTSZ ille té kes in té ze te az
ÁNTSZ ille té kes re gi o ná lis zaj vizs gá ló la bo ra tó ri u ma vé -
le mé nyé nek figye lembe véte lével ha tá ro zat tal in téz ke dik a 
zaj mé rés meg is mét lé sé rõl.

(4) Ha a zaj mé rést az 5.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
szak ér tõ vé gez te, ak kor a (3) be kez dés sze rin ti meg is mé -
telt zaj mé rést akk re di tált la bo ra tó ri um mal kell vé gez tet ni.

(5) A mé ré si ered mé nyek ér té ke lé se so rán a mé ré si pon -
tat lan sá go kat figye lembe véve a mel lék let 6. pont ja sze rin -
ti el já rást kell al kal maz ni.

7.  §

(1) A mun kál ta tó nak a koc ká zat ér té ke lés so rán kü lö nö -
sen a kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) a zaj ter he lés szint jét, jel le gét és idõ tar ta mát, be le ért -
ve az im pul zu sos jel le gû zaj ex po zí ci ót is;

b) a 3.  § (1) be kez dés sze rin ti zaj ex po zí ci ós ha tár ér té -
ke ket és be avat ko zá si ha tár ér té ke ket;

c) a sé rü lé keny koc ká za ti cso port ba tar to zó mun ka vál -
lalók (ter hes nõk, fi a tal ko rú ak, hal lás sé rült mun ka vál -
lalók) egész sé gét és biz ton sá gát érin tõ bár mi lyen ha tást;

d) a zaj és a mun ka he lyen elõ for du ló oto to xi kus anya -
gok kö zöt ti, illetve a zaj és a rez gé sek kö zöt ti köl csön ha tá -
sok ból ere dõ, a mun ka vál lalók egész sé gét és biz ton sá gát
érin tõ ha tá so kat;

e) a zaj és a fi gyel mez te tõ jel zé sek, illetve a bal ese tek
koc ká za tá nak csök ken té se ér de ké ben al kal ma zan dó egyéb 
hang jel zé sek kö zöt ti köl csön ha tá sok ból ere dõ, a mun ka -
vál lalók egész sé gét és biz ton sá gát érin tõ köz ve tett hatá -
sokat;

f) az al kal ma zott mun ka esz köz gyár tó ja ál tal a zaj ki bo -
csá tás sal kap cso lat ban szol gál ta tott in for má ci ó kat;

g) a csök ken tett zaj ki bo csá tá sú mun ka esz köz vagy a
meg lé võ mun ka esz köz re ki fej lesz tett zaj ki bo csá tást csök -

ken tõ ki egé szí tõ be ren de zé sek (pél dá ul: hang tom pí tó,
hang gát ló gép tok) meg lé tét;

h) a mun kál ta tó fe le lõs sé ge alá tar to zó, mun ka idõn túli
zaj ex po zí ci ót;

i) az egész ség ügyi ha tó ság tól, illetve a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá lat tól ka pott in for má ci ó kat, be le -
ért ve a tu do má nyos pub li ká ci ó kat is;

j) a meg fe le lõ zaj csök ken tõ tu laj don sá gok kal ren del -
ke zõ hal lás vé dõ esz kö zök ren del ke zés re ál lá sát.

(2) A mun kál ta tó nak olyan koc ká zat ér té ke lés sel kell
ren del kez nie, amely meg ha tá roz za, hogy a 8–11.  §-ok ren -
del ke zé sei sze rin ti mi lyen in téz ke dé se ket kell meg ten ni. A 
koc ká zat ér té ke lés nek pa pír ala pú adat hor do zón hoz zá fér -
he tõ nek kell len nie.

(3) A koc ká zat ér té ke lést az Mvt. 54.  § (3) be kez dé se
alap ján elsõ al ka lom mal leg ké sõbb a mun kál ta tó te vé -
keny sé gé nek meg kez dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül, azt
köve tõen in do kolt eset ben kö te les el vé gez ni és azt éven -
ként fe lül vizs gál ni. In do kolt eset nek kell te kin te ni kü lö nö -
sen a koc ká za tok (mun ka kö rül mé nyek, az al kal ma zott
tech no ló gia, ve szé lyes anyag, ké szít mény, mun ka esz köz,
mun ka vég zés) lé nye ges meg vál to zá sát, ille tõ leg új tech -
no ló gia, ve szé lyes anyag, mun ka esz köz, mun ka szer ve zés
be ve ze té sét, al kal ma zá sát, vagy ha az egész ség ügyi vizs -
gá lat azt in do kol ja.

8.  §

(1) A zaj ex po zí ci ó ból szár ma zó koc ká za to kat el sõd le -
ge sen a zaj for rás nál kell ki kü szö böl ni, illetve a le he tõ leg -
ki sebb szint re csök ken te ni.

(2) A zaj ex po zí ci ó ból szár ma zó koc ká za tok csök ken té -
sé nél kü lö nö sen a kö vet ke zõk re kell fi gye lem mel len ni:

a) más mun ka mód sze rek be ve ze té se, ame lyek ki sebb
zaj ter he lés sel jár nak;

b) a le he tõ leg ki sebb zajt ki bo csá tó mun ka esz köz ki vá -
lasz tá sa, illetve a mun ka esz köz zaj ki bo csá tá sá nak csök -
ken té sé re szol gá ló be ren de zés al kal ma zá sa;

c) a mun ka he lyek és a mun ka vég zés hely szí ne i nek
meg ter ve zé se és ki ala kí tá sa;

d) a mun ka vál lalók meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa és ok ta tá sa
a mun ka esz kö zök szak sze rû hasz ná la tá ról, a zaj ex po zí ció
le he tõ leg ki sebb mér té kû re tör té nõ csök ken té se ér de ké -
ben;

e) mû sza ki zaj csök ken té si mód sze rek:
ea) a lég han gok csök ken té se (pél dá ul: hang szi ge te lõ

bur ko lat tal, to ko zás sal, hang ár nyé ko lás sal, hang el nye lõ
fal-, mennye zet bo rí tás sal),

eb) a szer ke ze ti za jok csök ken té se (pél dá ul: csil la pí tás -
sal vagy szi ge te lés sel);

f) a mun ka esz kö zök, a mun ka he lyek és a mun ka he lyi
be ren de zé sek meg fe le lõ kar ban tar tá sa;

g) a zaj ex po zí ció csök ken té se mun ka szer ve zés sel:
ga) a zaj ex po zí ció idõ tar ta má nak és in ten zi tá sá nak

kor lá to zá sa,
gb) meg fe le lõ mun ka rend, a szük sé ges pi he nõ idõk be -

ik ta tá sa.
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(3) A fel sõ be avat ko zá si ha tár ér té ke ket túl lé põ zaj ter he -
lés ese tén a mun kál ta tó kö te les a zaj ex po zí ció csök ken té -
sét cél zó in téz ke dé si ter vet ké szí te ni, a (2) be kez dés sze -
rin ti mû sza ki, illetve mun ka szer ve zé si in téz ke dé si le he tõ -
sé gek figye lembe véte lével.

(4) A mun kál ta tó kö te les a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak nak meg fele lõen meg je löl ni azo kat a mun ka he lye ket,
ahol a mun ka vál lalók a fel sõ be avat ko zá si ha tár ér té ke ket
meg ha la dó zaj ter he lés nek le het nek ki té ve. Eze ket a mun -
ka he lye ket el kell ke rí te ni, és az oda való be lé pést kor lá -
toz ni kell, amennyi ben ez mû sza ki lag meg va ló sít ha tó és a
zaj ex po zí ci ós koc ká zat in do kol ja.

(5) Ha a mun ka vál laló a zaj ex po zí ci ós koc ká za tá nak
csök ken té se ér de ké ben a mun kál ta tó ál tal biz to sí tott pi he -
nõ hely hasz ná la tá ra jo go sult, ak kor a pi he nõ he lyen a zaj -
ter he lést a pi he nõ hely ren del te té sé nek meg fe le lõ szint re
kell csök ken te ni.

(6) A koc ká zat csök ken té se ér de ké ben ho zott in téz ke -
dé sek ki dol go zá sa kor figye lembe kell ven ni a sé rü lé keny
koc ká za ti cso port ba tar to zó mun ka vál lalók igé nye it.

9.  §

(1) Ha a zaj ex po zí ci ó ból ere dõ koc ká za tot más in téz ke -
dés sel nem le het meg elõz ni, ak kor a mun ka vál la lót – a kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével – meg -
fele lõen il lesz ke dõ egyé ni hal lás vé dõ esz köz zel kell el -
látni:

a) ha a zaj ex po zí ció meg ha lad ja az alsó be avat ko zá si
ha tár ér té ke ket, ak kor a mun kál ta tó egyé ni hal lás vé dõ esz -
közt biz to sí t a mun ka vál laló ré szé re;

b) ha a zaj ex po zí ció el éri, vagy meg ha lad ja a fel sõ be -
avat ko zá si ha tár ér té ke ket, ak kor a mun ka vál laló kö te les a
ren del ke zé sé re bo csá tott egyé ni hal lás vé dõ esz közt a
mun kál ta tó ál tal elõ írt mó don vi sel ni.

(2) Az egyé ni hal lás vé dõ esz közt úgy kell ki vá lasz ta ni,
hogy az meg szün tes se, vagy a le he tõ leg ki sebb mér té kû re
csök kent se a hal lás ká ro so dás koc ká za tát. A mun ka fo lya -
mat nak meg fe le lõ csil la pí tá sú vé dõ esz köz ki vá lasz tá sá nál
az MSZ EN 458:2005 szá mú szab vány A. 5. el já rá sa a mi -
ni má li san irány adó. Az egyé ni hal lás vé dõ esz köz ki vá -
lasz tá sa a Mvt. sze rin ti mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész -
ség ügyi szak te vé keny ség nek mi nõ sül.

(3) A mun kál ta tó kö te les meg kö ve tel ni és el len õriz ni a
mun ka vál laló ré szé re biz to sí tott hal lás vé dõ esz köz elõ írás
sze rin ti hasz ná la tát.

10.  §

(1) A mun ka vál la lót érõ zaj ex po zí ció nem ha lad hat ja
meg a zaj ex po zí ci ós ha tár ér té ke ket.

(2) Ha az e ren de let sze rin ti in téz ke dé sek el le né re a
mun ka vál la lót érõ zaj ex po zí ció meg ha lad ja a zajexpozí -
ciós ha tár ér té ke ket, ak kor a mun kál ta tó kö te les

a) azon nal in téz ked ni a zaj ex po zí ció ha tár ér ték alá tör -
té nõ csök ken té se ér de ké ben;

b) meg ál la pí ta ni a ha tár ér ték fe let ti zaj ex po zí ció okát;
c) az is mé telt elõ for du lás el ke rü lé se ér de ké ben mó do -

sí ta ni a vé del mi és meg elõ zõ in téz ke dé se ket.

11.  §

A mun kál ta tó meg fe le lõ in téz ke dé sek kel biz to sít ja,
hogy a mun ka vég zés so rán az alsó be avat ko zá si ha tár ér té -
ket meg ha la dó zaj ter he lés nek ki tett mun ka vál lalók és kép -
vi se lõ ik tá jé koz ta tás ban és ok ta tás ban ré sze sül je nek kü lö -
nö sen a kö vet ke zõk rõl:

a) a zaj ter he lés bõl szár ma zó koc ká za tok jel le ge;
b) a zaj jal össze füg gõ koc ká za tok meg szün te té sét vagy 

a le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök ken té sét szol gá ló in téz -
ke dé sek, be le ért ve azok al kal ma zá sá nak kö rül mé nye it is;

c) a 3.  § (1) be kez dés sze rin ti zaj ex po zí ci ós és be avat -
ko zá si ha tár ér té kek;

d) a koc ká zat ér té ke lés és a zaj mé ré sek ered mé nyei,
valamint azok je len tõ sé ge és a le het sé ges koc ká za tok;

e) a hal lás vé dõ esz kö zök szak sze rû hasz ná la ta;
f) a zaj okoz ta hal lás ká ro so dás ra uta ló je lek fel is me ré -

sé nek és be je len té sé nek in do kai és mód ja;
g) azon kö rül mé nyek, ame lyek a mun ka vál laló mun ka -

kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tát in do kol ják;
h) a zaj ex po zí ci ót a le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök -

ken tõ biz ton sá gos mun ka mód sze rek.

12.  §

Az Mvt. 70.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen a mun kál -
ta tó nak kon zul tá ci ót kell foly tat nia a mun ka vál la lók kal,
illetve a mun ka vé del mi kép vi se lõk kel, kü lö nö sen a kö vet -
ke zõ kér dé sek ben:

a) a 4.  § sze rin ti koc ká zat ér té ke lés és a meg ho zan dó in -
téz ke dé sek meg ál la pí tá sa,

b) a 8.  § sze rin ti mun kál ta tói in téz ke dé sek a zaj ex po zí -
ci ó ból szár ma zó koc ká za tok meg szün te té sé re vagy csök -
ken té sé re,

c) a 9.  § (2) be kez dés sze rin ti egyé ni hal lás vé dõ esz köz
ki vá lasz tá sa.

13.  §

(1) A hal lás ká ro so dás koc ká za tá val járó mun ka he lyen
dol go zó mun ka vál laló egész sé gi ál la po tát a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá lat a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint rend sze re sen ellen õr zi. A hal lás vizs gá -
lat cél ja a zaj ból ere dõ hal lás ká ro so dás ko rai fel is me ré se
és a hal ló ké pes ség meg õr zé se.

(2) A mun kál ta tó kö te les biz to sí ta ni a mun ka vál laló
hal lás vizs gá la tát, ha a mun ka vál la lót érõ zaj ex po zí ció
meg ha lad ja a fel sõ be avat ko zá si ha tár ér té ket. Ilyen eset -
ben a mun ka vál laló kö te les a hal lás vizs gá la ton részt
 venni.

(3) A mun kál ta tó a hal lás vizs gá la tot azon mun ka vál laló 
ré szé re is biz to sít ja, aki nek a zaj ex po zí ci ó ja az alsó be -
avat ko zá si ha tár ér té ket meg ha lad ja.
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(4) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat a zajexpozí -
ciónak ki tett mun ka vál la ló ról a kü lön jog sza bály sze rint
ve ze ti az egész ség ügyi do ku men tá ci ót. Az egész ség ügyi
do ku men tá ció má so la tát ké rés re az ille té kes egész ség ügyi
ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni. A mun ka vál laló
szá má ra biz to sí ta ni kell a rá vo nat ko zó egész ség ügyi
doku mentáció meg is me ré sé nek le he tõ sé gét.

(5) Ha a hal lás vizs gá lat a mun ka vál la ló nál olyan hal lás -
ká ro so dást mu tat ki, amely a fog lal ko zás-egész ség ügyi
szol gá lat or vo sá nak ál lás pont ja sze rint a mun ka he lyi zaj -
ex po zí ció kö vet kez mé nye, a mun ka vál la lót az or vos nak
tá jé koz tat nia kell a rá vo nat ko zó ered mény rõl.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti hal lás ká ro so dás ról tör té nõ
tu do más szer zés ese tén a mun kál ta tó kö te les

a) fe lül vizs gál ni a 4.  § sze rin ti koc ká zat ér té ke lést,
b) el len õriz ni a koc ká za tok meg szün te té se vagy csök -

ken té se ér de ké ben be ve ze tett 8.  § sze rin ti in téz ke dé se ket,
c) figye lembe ven ni a fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos,

illetve az ille té kes ha tó ság ja vas la tát a 8.  § sze rin ti in téz ke -
dé sek vég re haj tá sa so rán,

d) a fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos vé le mé nye alap -
ján a mun ka vál la lót olyan mun ka kör ben fog lal koz tat ni,
ahol nem áll fenn a to váb bi ex po zí ció ve szé lye, és

e) gon dos kod ni azon mun ka vál lalók egész sé gi ál la po -
tá nak a fel mé ré sé rõl, akik ha son ló mér té kû zaj ex po zí ci ó -
nak vol tak ki té ve.

14.  §

(1) Ha a mun ka jel le gé bõl adó dó an az egyé ni hal lás vé -
dõ esz köz tel jes mér té kû és szak sze rû al kal ma zá sa na -
gyobb koc ká za tot je len te ne az egész ség re és biz ton ság ra,
mint a hal lás vé dõ esz köz mel lõ zé se, ak kor a mun ka vé del -
mi kép vi se lõ és a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat kez -
de mé nye zé sé re az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal en ge -
dé lyez he ti a 9.  § (1) be kez dé se elõ írásaitól való el té rést.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge dély meg adá sá val egy -
ide jû leg az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal meg ha tá roz za
a zaj ex po zí ci ó ból szár ma zó koc ká zat egyéb mó don való
csök ken té sé re vo nat ko zó elõ írásokat. Az érin tett mun ka -
vál laló egész sé gi ál la po tát fo ko zot tan el len õriz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge délyt négy éven te fe lül
kell vizs gál ni, és ha az azt meg ala po zó kö rül mé nyek meg -
szûn nek, vissza kell von ni.

15.  §

(1) Ez a ren de let 2006. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let elõ írásainak
a) a ze nei és szó ra koz ta tó ipar ban 2008. feb ru ár 15-tõl

kell ele get ten ni, ad dig a mun ka vál la lók nak a mun ka köz -
be ni zaj ex po zí ció okoz ta koc ká za tok el le ni vé del mé rõl
 szóló 18/2001. (IV. 28.) EüM ren de let elõ írásait kell al kal -
maz ni,

b) a ten ger já ró ha jók sze mély ze té re vo nat ko zó an 2011. 
feb ru ár 15-tõl kell ele get ten ni.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor meg lé võ koc ká zat -
ér té ke lés fe lül vizs gá la tát leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-ig
kell el vé gez ni.

(4) A mun ka kö ri, szak mai, illetve sze mé lyi hi gi é nés al -
kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let 3. szá mú mel lék le te
5. pont já nak xi lol éven ként bm szö veg ré szét kö ve tõ zaj -
hoz tar to zó szö veg he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[Kó ro ki
té nye zõ

Idõ sza kos mun ka al kal mas sá gi 
vizs gá la tok gya ko ri sá ga

Meg jegy zés

  xi lol       éven ként       bm]
„zaj 81–85 dBAeq kö zöt ti

zaj ex po zí ció ese tén
4 éven ként A mun ka vál -

laló ké ré sé re
86–90 dBAeq kö zöt ti
zaj ex po zí ció ese tén

4 éven ként Hal lás pa nasz 
ese tén so ron
kí vül

91–100 dBAeq kö zöt ti
zaj ex po zí ció ese tén

2 éven ként Hal lás pa nasz 
ese tén so ron
kí vül

100 dBAeq zaj ex po zí ció 
fe let t

éven ként Hal lás pa nasz 
ese tén so ron
kí vül.”

(5) A mun ka kö ri, szak mai, illetve sze mé lyi hi gi é nés al -
kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let 8. szá mú mel lék le te 2.6.
pont já nak „Zaj ex po zí ci ó ban vég zett mun ka: a mun ka vál -
laló za jex po zi cí ó ját je len tõ meg íté lé si A-hang nyo más -
szint (LAD) na gyobb, mint 85 dB, illetve a mun ka vál la lót
érõ leg na gyobb A-hang nyo más szint (LAI) egyet len al ka -
lom mal is meg ha lad ja a 125 dB-et” szö veg e he lyé be a
„Zaj ex po zí ci ó ban vég zett mun ka: a mun ka vál la lót érõ, az
al kal ma zott egyé ni hal lás vé dõ esz köz zaj csil la pí tó ké pes -
sé gé nek figye lembe véte lével szá mí tott 87 dBA egyen ér té -
kû A-hang nyo más szin tet meg ha la dó napi ex po zí ció,
illetve a mun ka vál la lót érõ 140 dBC csúcs hang nyo más -
szin tet meg ha la dó pil la nat nyi zaj be ha tás.” szö veg lép.

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a mun ka vál la lók nak a mun ka köz be ni zaj ex po zí ció
okoz ta koc ká za tok el le ni vé del mé rõl  szóló 18/2001.
(IV. 28.) EüM ren de let, valamint az annak mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 76/2003. (XII. 23.) ESZCSM ren de let.

16.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2003/10/EK irány elve (2003. feb ru ár 6.) a mun ka vál lalók
fi zi kai té nye zõk (zaj) ha tá sá nak való ex po zí ci ó já ra vo nat -
ko zó egész ség ügyi és biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé -
nyek rõl [ti zen he te dik egye di irány elv a 89/391/EGK
irány elv 16. cik ke (1) be kez dé sé nek ér tel mé ben].

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelethez 
 

A munkahelyi zaj mérése és értékelése 
 
1. A zajmérés célja 
 
A munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a 
munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. 
E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi 
zajviszonyokat, azaz az Mvt. szerinti kockázatértékelést zajvédelmi szempontból megfelelő részletességgel 
végezze el. 
 
 
2. Mérőberendezés 
 
2.1. A mérőműszerek pontossága 
 
2.1.1. A zajmérést legalább 1. pontossági osztályú integráló zajszintmérővel kell elvégezni. 
 
2.1.2. A munkavállaló zajexpozíciójának (LEX,8h) méréséhez megengedett a 2. pontossági osztályú integráló 
zajdózismérő alkalmazása. 

 
2.2. Súlyozószűrő: 
A mérést a zajszintmérő „A” és „C” súlyozó szűrőjével kell elvégezni. 

 
 

3. A vizsgálat előkészítése 
 
3.1. A mérési pont kijelölése 
 
3.1.1. A mérési pontot általában a munkavállaló fülétől 50 cm-en belül kell kijelölni. 
 
3.1.2. Ha a 3.1.1. pont nem alkalmazható, akkor a mérési pontot a munkavállaló szokásos tartózkodási helyén, álló 
munkavégzés esetén 1,5 m, ülő munkavégzés esetén 1,25 m magasságban kell kijelölni. 
Megjegyzés: Ha a munkahelyen a zajterhelés független a munkavállaló tevékenységétől, akkor a mérés 
elvégezhető a munkavállaló távollétében is. 
 
3.2. A vizsgálandó munkahelyek kiválasztása 
 
3.2.1. A munkavállalót érő zaj minősítéséhez a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a 
zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyein kell az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet és az Lmax 
legnagyobb hangnyomásszintet mérni. 
 
3.2.2. Egy üzemrész (műhely) részletes ellenőrzése során a vizsgálandó munkahelyeket, munkafolyamatokat úgy kell 
megválasztani, hogy a vizsgálat lehetőség szerint az üzemrész minden egyes munkavállalójának zajterhelésére 
jellemző eredményeket adjon. A vizsgált munkavállalók, illetve ezek munkahelyei között szerepelnie kell az 
üzemrészben a legkedvezőtlenebb zajterhelésnek kitett munkavállalónak, illetve legkedvezőtlenebb munkahelynek, 
munkafolyamatnak. 
 
3.3. Üzemelési körülmények 
 
3.3.1. A méréseket a munkavállalók szokásos tevékenysége közben, illetve a zajforrások üzemszerű működése mellett 
kell elvégezni. 
Megjegyzés: A legnagyobb hangnyomásszint mérésekor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a méréskor 
valóban a legnagyobb zajszintet okozó üzemelési körülmény legyen. Ennek érdekében megengedett, hogy a 
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legnagyobb zajszintet okozó tevékenységet a mérés érdekében célzottan végezzék, illetve az ilyen gépet, berendezést 
célzottan működtessék. Ezt a tény, az üzemelési körülmények részletes leírásával, a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
3.3.2. A nem munkafolyamatból származó, de rendszeresen jelentkező, illetve ki nem küszöbölhető zajokat (pl. más 
üzemrész zaja, közlekedési zaj) is számításba kell venni. 
 
3.3.3. Nem kell számításba venni az olyan zajokat, amelyek nem a munkafolyamathoz kapcsolódnak, és 
kiküszöbölhetőek (pl. kiabálás, rádió-, magnetofon-működtetés stb.). 
 
3.3.4. A mérés alatt a helyiség nyílászáró szerkezeteit csukva kell tartani (kivétel ez alól a szellőző-, illetve 
szellőztetés céljából rendszeresen nyitva tartott nyílás vagy más, nem zárható nyílás). 
 
3.4. A zajmérő kalibrálása 
A zajszintmérőt a mérések előtt és után a műszerkönyv előírásai szerint kalibrálni kell. 
 
 
4. Vizsgálati eljárás 
 
4.1. Mérendő zajjellemzők 
 
4.1.1. Az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet a 4.6. pont szerint kell méréssel meghatározni, dB-ben. 
 
4.1.2. Az Lmax legnagyobb hangnyomásszintet, az 5.3. pont szerint kell meghatározni. 
 
4.1.3. A megfelelő csillapítású egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásához a munkavállalót érő zaj 
     a) értékelési időre vonatkoztatott, illetve 
     b) eltérő zajterhelést okozó munkafolyamatok esetén az egyes munkafolyamatok időtartamára vonatkoztatott  
LCeq egyenértékű C-hangnyomásszintjét is meg kell határozni. 
 
4.2. A megítélési idő (T) 
A T megítélési idő 8 óra (28 800 s) a műszak, illetve a zajhatás időtartamától függetlenül. 
 
4.3. Az értékelési idő (τ) 
A τ értékelési idő egyenlő a műszak időtartamával. 
 
4.4. A mérési idő (Tm) 
A Tm mérési időt elvileg az értékelési idővel azonosnak kell választani. A gyakorlatban a zaj jellegétől, illetve a 
munkavállaló tevékenységétől függően rövidebb mérési idő is választható, ha az így meghatározott egyenértékű 
A-hangnyomásszint az értékelési időre, illetve a munkavállaló adott tevékenységére jellemzőnek tekinthető, azaz a 
mérést az értékelési időn belül, illetve ugyanazon tevékenység esetén megismételve a mérési eredmények legfeljebb 
3 dB-lel különböznek egymástól. 
 
4.5. A vonatkoztatási idő (Tv)  
Az az időtartam, amelyre a zajhatást, illetőleg annak egyenértékű A-hang-nyomásszintjét vonatkoztatják, illetve 
jellemzőnek tartják. 
 
4.6. Az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározása 
 
4.6.1. Az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet integráló zajszintmérővel kell mérni. 
 
4.6.2. Az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint értékét dB-ben az (1) képlet szerint kell meghatározni. 
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ahol: 
pA (t) az A-szűrővel súlyozott hangnyomás időfüggvénye Pa-ban, 
p0 = 20x10-6 Pa, az alapszint, 
t1 a mérési idő kezdete, 
t2 a mérési idő vége, 
Tm = (t2-t1), a mérési idő s-ban. 

 Megjegyzés: Ha a mérést a teljes értékelési időben folyamatosan végzik, akkor Tm = τ  
 
4.6.3. Ha a munkavállaló az értékelési időben változó tevékenységet folytat, illetve különböző munkahelyeken 
tartózkodik, akkor az értékelési időt célszerű részidőkre bontani. Ekkor a részidők az egyes tevékenységek idejét, 
illetve az egyes munkahelyeken való tartózkodási időt jelentik. 
Az értékelési idő a munkavállaló tevékenységétől függetlenül is felbontható olyan részidőkre, amelyeken belül a zaj 
az idő függvényében azonos jelleggel változik vagy állandó, de az egyes részidőkre vonatkoztatott LAeq,i egyenértékű 
A-hangnyomás-szintek eltérőek. 
 
4.6.4. Az értékelési idő részidőkre bontása esetén minden egyes „i” részidőre meg kell mérni a zaj LAeq,i egyenértékű 
A-hangnyomásszintjét az (1) képlet szerint, majd a (2) összefüggéssel ki kell számítani az értékelési időre vonatkozó 
LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet, dB-ben.  









τ

τ
= ∑

=

⋅
n

1i

L1,0
iAeq

i,Aeq101lg10L
 [(2) képlet] 

ahol: 
LAeq,i az i-edik részidőben ható zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje dB-ben, 

τi az i-edik részidő tartama s-ban, 

∑
=

τ=τ
n

1i
i az értékelési idő s-ban, 

n a részidők száma. 
 

4.6.5. Változó zajok esetén a mérési idő legalább 10 perc legyen, de a zaj jellegétől függően sokszor ennél lényegesen 
hosszabb mérési időt kell választani, hogy a 4.4. pont szerinti feltétel teljesüljön. 
Megjegyzés: Ha a munkavállaló egyes tevékenységei eltérő zajt okoznak, illetve ha a munkahelyen a munkaeszközök 
változó zajkibocsátással működnek, vagy ha a munkavállaló változó munkahelyeken végez tevékenységet, akkor 
különösen ajánlott ezeket az eltérő zajokat külön-külön (részidőkben, lásd a 4.6.5. pontot) mérni, és feljegyezni a 
zajokozás körülményeit, mert ez a későbbi zajvédelmi intézkedések eredményességének értékelését egyértelműbbé 
teszi. 
 
4.6.6. A munkavállalót érő zajexpozíció mérése elvégezhető a munkavállaló tevékenységét és mozgását folyamatosan 
követő mérőműszerrel (például személyi zajdózismérővel) is. 
 
4.7. Az LCeq egyenértékű C-hangnyomásszintet a 4.6. pont szerint kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy a 
zajszintmérő C-súlyozó szűrőjét kell alkalmazni. 
 
 
5. Vizsgálati eredmény 
 
5.1. A munkavállalót érő zajexpozíció meghatározása 
 
5.1.1. Az LEX,8h zajexpozíció meghatározásához első lépésben meg kell határozni az LAeq egyenértékű 
A hangnyomásszintet a τ értékelési időre vonatkozóan, a 4.6. pont szerint. 
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5.1.2. A munkavállalót érő zajexpozíciót a (3) képlettel kell kiszámítani. 







 ⋅= ⋅ AeqL

hEX T
L 1,0

8, 10lg10 τ
 [(3) képlet] 

ahol: 
LAeq a zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje dB-ben, a τ értékelési időre vonatkoztatva, 

τ az értékelési idő s-ban, 
T = 28.800 s, a megítélési idő 

Megjegyzés: Az eredményt egész decibelre kerekítve kell megadni. 
 
5.1.3. Ha a munkavállaló a szokásostól lényegesen eltérő heti munkaidő-beosztásban dolgozik, illetve, ha a munkahét 
egyes napjain a munkavállaló zajterhelése jelentősen eltérő (és ez a munkavállalót érő zaj minősítése szempontjából 
lényeges), akkor az LEX,8h zajexpozíciót dB-ben a (4) képlettel, egyheti időtartamra kell számítani. 









⋅= ∑

=

⋅
5

1
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EX,8h
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5
1lg10L

i
 [(4) képlet] 

ahol: 
LEX,8h,i a zajexpozíció dB-ben a munkahét i-edik munkanapján. 
Megjegyzés: A munkahétre vonatkoztatott LEX,8h zajexpozíció az (5) összefüggéssel is meghatározható. 









= ∑

=

⋅
n
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L0,1
iEX,8h
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40
110lgL

 [(5) képlet] 

ahol: 
LAeq,i a munkahét folyamán, valamely munkanapon, az i-edik részidőben ható zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje 
dB-ben, 

τi az i-edik részidő tartama órában, 
n a részidők száma. 

Megjegyzés: A munkahét folyamán, az adott munkanapon belül vagy a munkanapokon ismétlődően előforduló, és 
azonos egyenértékű A-hangnyomásszinttel jellemezhető zajhatások összevonhatóak. 
 
5.2. A munkavállalót érő egyenértékű A-hangnyomásszint (LAM) 3. § (2) bekezdés szerinti meghatározása 
Az egyéni hallásvédő eszköz használata mellett a munkavállalót érő zajexpozíciót a (6) képlettel lehet számítani. 

 
LAM = LCeq – SNR  [(6) képlet] 

ahol: 
LCeq az értékelési időre meghatározott egyenértékű C-hangnyomásszint 
SNR az alkalmazott egyéni hallásvédő védőeszköz legalább 80 %-os szinten számított csillapítása (SNR80). 
 
5.3. Az Lmax legnagyobb hangnyomásszint meghatározása 
Az Lmax legnagyobb hangnyomásszint az értékelési idő alatt a „C” súlyozószűrővel és a zajszintmérő csúcs (peak) 
időállandójával mért legnagyobb C-hangnyomásszint, dB-ben.  
Az Lmax legnagyobb hangnyomásszint mérésekor, szükség esetén a 3.3.1. pont megjegyzésében leírtak szerint kell, 
illetve lehet eljárni. 
 
5.4. A kockázatértékeléshez alkalmazható zajjellemzők 
 
5.4.1. A vizsgált munkahelyen a τ értékelési időre vonatkoztatott zajterhelés: LAeq dB-ben, egész decibelre kerekítve, a 
τ értékelési időre vonatkoztatva. 
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5.4.2. A vizsgált tevékenység során, a munkahelyen keletkező zajterhelés egyenértékű A-hangnyomásszintje: LAeq  
dB-ben, egész decibelre kerekítve, az adott tevékenységre. 
Megjegyzés: Ha meghatározható, akkor javasolt megadni az tevékenységtől származó zajra vonatkozó egyenértékű  
A-hangnyomásszint Tv vonatkoztatási idejét, az értékelési időben. 
 
5.4.3. A zajexpozíció a napi 8 óra megítélési időre, vagy öt nyolcórás munkanapból álló munkahétre vonatkoztatva, 
egész decibelre kerekítve.  

 Megjegyzés: Az LEX,8h zajexpozíció meghatározható az azonos tevékenységet folytató, illetve azonos zajterhelésű 
munkahelyen tevékenységet végző munkavállalók csoportjára is (például: lakatosok, hegesztők, asztalosipari 
gépkezelők). 
 
5.4.4. A munkahelyen fellépő zaj legnagyobb C-hangnyomásszintje: Lmax dB-ben, egész decibelre kerekítve. 
 
6. A vizsgálati eredmény értékelése 
 
6.1. A zajexpozíció, illetve a zajterhelés a követelménynek megfelel, ha  
a) az LEX,8h zajexpozíció és/vagy az Lmax legnagyobb hangnyomásszint legalább 3 dB-lel kisebb a 
követelményértéknél, illetve 
b) ha a mérést megismételve a két vizsgálat eredményének átlaga kisebb vagy egyenlő a követelményértékkel. 
 
6.2. A zajexpozíció, illetve a zajterhelés a követelménynek nem felel meg, ha 
a) a LEX,8h zajexpozíció legalább 2 dB-lel nagyobb a követelményértéknél, illetve 
b) ha a mérést megismételve a két vizsgálat eredményének átlaga nagyobb a követelményértéknél, és/vagy 
c) az Lmax legnagyobb hangnyomásszint nagyobb a követelményértéknél. 
 
7. A zajmérésről kiadott mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményei 
 
A mérési jegyzőkönyv legalább a következőket tartalmazza: 
– a vizsgálatot végző szerv megnevezése és címe, a jogosultság igazolása, 
– a vizsgálat helye és időpontja, 
– a vizsgálat célja, 
– hivatkozás e jogszabályra, 
– a méréshez használt műszerek és berendezések gyártmánya, típusa, 
– a műszerek hitelesítésének időpontja, a hitelesítési bizonylat száma, 
– a mérést végzők neve, szükség esetén a jogosultság igazolása, 
– a helyszín részletes leírása, vázlatos helyszínrajzzal, 
– a zajforrások leírása, helyzete, működése a mérés alatt, 
– a zaj jellege (folyamatos, illetve szakaszos, állandó, illetve változó, impulzusos stb.), 
– a munkavállaló(k) munkahelyeinek és tevékenységének leírása, 
– a mérési pontok leírása, megjelölése a helyszínrajzon, 
– az egyes mérések időpontja és időtartama, 
– a mérési eredmények, illetve mérési adatok, 
– a mérést befolyásoló esetleges körülmények, 
– az expozíciónak kitett munkavállalók megnevezése, száma, 
– a vizsgálati eredmény(ek), 
– dátum és a vizsgálatért felelős aláírása 
 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

120/2005. (XII. 22.) FVM
rendelete

a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról  szóló

75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont -
já ban, valamint a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl, és az ezzel össze füg gõ tör -
vénymódosításokról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény
45.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ
mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról  szóló
75/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Aki a 2005/2006. bor pi a ci év ben sze mé lye sen és
sa ját bir to kán 500 hek to li ter alat ti mennyi ség ben ál lít elõ
bort, vagy 500 hek to li ter alat ti bor nak meg fe le lõ mennyi -
ség ben dol go z fel szõ lõt, a mel lék ter mé kek kö te le zõ le pár -
lá sa he lyett al kal maz hat ja a mel lék ter mé kek ellen õr zés
mel let ti ki vo ná sát.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(3) A to ka ji for dí tás, a to ka ji más lás és a jég bor elõ ál lí -
tá sát vég zõ üzem nél a mel lék ter mék le pár lá sá ra vo nat ko -
zó kö te le zett ség szem pont já ból az éves ter melt bor -
mennyi sé get a to ka ji for dí tás, a to ka ji más lás és a jég bor
elõ ál lí tá sa elõtt meg ter melt bor mennyi ség alap ján kell
meg ál la pí ta ni.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[Az OBI ellen õr zi:]
„c) szú ró pró ba sze rû en az ellen õr zés mel lett ki vont mel -

lék ter mé kek mi nõ sé gét;
d) a le pár ló üzem mé ré si ered mé nye i nek pon tos sá gát.”

(2) Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Vám- és Pénz ügy õr ség
a) ellen õr zi a le pár ló üzem és az egy sze rû sí tett adó rak -

tár te rü le tén a be gyûj tõ he lyek mû kö dé sét,
b) részt vesz az MVH fel ké ré se alap ján a le pár ló üzem

és az in ter ven ci ós al ko hol tá ro lás el len õr zé sé ben.”

(3) Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az MVH ré szé re:
a) a (3) be kez dés c) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott el -

len õr zé sek rõl az el len õr zést kö ve tõ 15 na pon be lül je len -
tést kell kül de ni;

b) a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé sek
ered mé nyé rõl éven te – a bor pi a ci évet kö ve tõ hó nap vé -
géig – össze sí tett je len tést kell kül de ni.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és k) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A le pár ló üzem írás be li nyi lat ko za tá ban vál lal ja, hogy]
„d) szõ lõ tör köly ese té ben az ál lag meg óvás hoz az el -

csor gást meg aka dá lyo zó szi lárd bur ko la tú tá ro ló hely, míg
bor sep rõ ese té ben zárt tá ro ló tar tály biz to sí tá sá val meg te -
rem ti a tá rolt mel lék ter mé kek ál lag meg óvá sá nak feltéte -
leit;”

„k) a le pár ló üzem – az ál ta la vég zett te vé keny sé gi kör -
nek meg fele lõen – ren del ke zik leg alább az éves név le ges
ka pa ci tás 15%-ának meg fe le lõ al ko hol (vég ter mék) tá ro ló
ka pa ci tás sal. A ka pa ci tás ér té ké be a tá ro ló üzem ál tal a
bor pi a ci évre bé relt tá ro ló ka pa ci tá sok is be szá mí ta nak.”

(2) Az R. 5.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A le pár ló üzem nek ren del kez nie kell:]
„a) a mel lék ter mé kek és az al ko ho lok le pár ló üze men

be lü li kész let moz gá sá ra vo nat ko zó nyil ván tar tás sal;”

(3) Az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A le pár ló üzem nek írás ban vál lal nia kell azt, hogy a
(2)–(4) be kez dés ben sze rep lõ fel té te lek re vo nat ko zó bi zo -
nyí té ko kat az ere de ti do ku men tu mok kal, vagy azok hi te le -
sí tett má so la tá val a Vám- és Pénz ügy õr ség, az MVH vagy
az OBI ké ré sé re be mu tat ja.”

5.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A le pár ló üzem az át vé tel nap ján kö te les a mel lék -
ter mék tí pu sát, mennyi sé gét és al ko hol tar tal mát tar tal ma -
zó sor szá mo zott át vé te li el is mer vényt ki ál lí ta ni, mely el is -
mer vény ta nú sít ja, hogy a ter me lõ ele get tett a mel lék ter -
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mék le adá si kö te le zett sé gé nek. Az át vé te li el is mer vényt a
ter me lõ vagy annak meg bí zott ja írja alá, amennyi ben
annak tar tal má val egyet ért.

(2) A sor szá mo zott át vé te li el is mer vényt há rom pél -
dány ban kell ki ál lí ta ni. Egy pél dány a ter me lõ nél ma rad,
egy pél dányt az át ve võ le pár ló üzem ha von ta, a tárgy hót
kö ve tõ 10 na pon be lül to váb bít az MVH-nak. A har ma dik
pél dányt a le pár ló öt évig kö te les meg õriz ni. A bor pi a ci
évet kö ve tõ 15 na pon be lül a le pár ló üzem az át vé te li el is -
mer vé nyek rõl ter me lõn kén ti éves össze sí tést küld az
MVH-nak.”

(2) Az R. 7.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Az át vé te li el is mer vény kö te le zõ tar tal mi ele mei a
kö vet ke zõk:]

„c) mel lék ter mék le adás he lye, idõ pont ja, a le adott mel -
lék ter mék tí pu sa, sú lya, valamint – a 10.  § (5) be kez dé sé -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – az al ko hol tar tal ma.”

6.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § A mel lék ter mé kek le adá sá ra vo nat ko zó át vé te li,
be szál lí tá si fel té te le ket a le pár ló üzem min den bor pi a ci év -
ben au gusz tus 15-ig el jut tat ja az MVH ré szé re.”

7.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Be gyûj tõ hely üze mel te té sé hez az MVH jó vá ha -
gyá sa szük sé ges. Az egy sze rû sí tett adó rak tár te rü le tén lét -
re ho zott be gyûj tõ hely üze mel te té sé hez az MVH a Vám- és 
Pénz ügy õr ség hoz zá já ru lá sá val adja ki az en ge délyt.”

(2) Az R. 10.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Jó vá hagy ni csak azo kat a be gyûj tõ he lye ket le het, ame -
lyek ren del kez nek az aláb bi fel té te lek kel:]

„b) min ta vé te le zés re al kal mas esz kö zök;”

(3) Az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Egy sze rû sí tett adó rak tár te rü le tén mû köd te tett be -
gyûj tõ hely mû köd te té sé hez a (3) be kez dés ben fog lal ta kon
túl az aláb bi fel té te lek nek is tel je sül ni ük kell:

a) a be gyûj tõ hely te rü le te az egy sze rû sí tett adó rak tár -
tól el vá lasz tott, kü lön be já ra tú le gyen,

b) az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dély mel lék le tét ké -
pe zõ hely szín raj zon fel kell tün tet ni – a Vám- és Pénz ügy -
õr ség jó vá ha gyá sá val – a be gyûj tõ hely te rü le tét.”

(4) Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az MVH 8 na pon be lül ér te sí ti a Vám- és Pénz ügy -
õr sé get a nem egy sze rû sí tett adó rak tár te rü le tén mû kö dõ
be gyûj tõ he lyek en ge dé lye zé sé rõl.”

(5) Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) En ge dé lye zett be gyûj tõ he lyen el le het te kin te ni az
al ko hol tar ta lom meg ál la pí tá sá tól ab ban az eset ben, ha a
mel lék ter mék át vé te le kor a mel lék ter mék bõl az át adó ter -
me lõ és az át ve võ le pár ló üzem együt te sen pár hu za mos
min tát vesz. A min tá kat az al ko hol tar ta lom megállapítá -
sáig meg kell õriz ni. Ha a mel lék ter mé kek át adás-át vé te le -
kor a ter me lõ vagy az át ve võ le pár ló üzem az al ko hol tar tal -
mat vi tat ja, ak kor az összes al ko hol tar tal mat a 7.  § (5) be -
kez dé se sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(7) Az al ko hol tar ta lom meg ál la pí tá sá ig kö te les a le pár -
ló üzem az al ko hol tar ta lom mé ré se nél kül át vett mel lék ter -
mék ál lag meg óvá sá ról gon dos kod ni.”

8.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé sé nek d), e) és g) pont jai he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A be gyûj tõ hely üze mel te tõ je sor szá mo zott la pok ból
álló át vé te li el is mer vé nyek alap ján nap ra kész nyil ván tar -
tást ve zet, mely nek kö te le zõ ele mei a kö vet ke zõk:]

„d) a be szál lí tott mel lék ter mék tí pu sa, sú lya;
e) ki szál lí tás idõ pont ja,”
„g) a ki szál lí tott mel lék ter mék tí pu sa, sú lya,”

9.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

[Szõ lõ tör köly ese té ben – ellen õr zés mel let ti ki vo nás ként 
(a továb biak ban: ki vo nás) – a kö vet ke zõ el já rá so kat le het
al kal maz ni:]

„g) min den olyan el já rás, mely nek so rán a szõ lõ tör köly
al kal mat lan ná vá lik al ko hol tar tal mú ter mék ké szí té sé re.”

(2) Az R. 14.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Bor sep rõ ese té ben – ki vo nás ként – a kö vet ke zõ el já rá -
so kat le het al kal maz ni:]

„f) min den olyan el já rás, mely nek so rán a bor sep rõ al -
kal mat lan ná vá lik al ko hol tar tal mú ter mék ké szí té sé re.”

10.  §

Az R. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let
a) a Ta nács 1493/1999/EK ren de le te (1999. má jus 17.)

a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, 27. cik ke;

10526 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/166. szám



b) a Bi zott ság 1623/2000/EK ren de le te (2000. jú li us
25.) a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa
rész le tes sza bá lya i ról, 40–50. cik kei;

c) a Bi zott ság 1215/2005/EK ren de le te (2005. jú -
lius 28.) Ma gyar or szág Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zá -
sa kö vet kez té ben a bor ága zat ban al kal ma zan dó át me ne ti
in téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990/2004/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról, 1. cik ke;

d) a Bi zott ság 1219/2005/EK ren de le te (2005. jú li us
28.) a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1623/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.”

11.  §

(1) Ez a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 5.  §-a (2) be kez dé -
sé nek f), i) és j) pont jai, 11.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja, 
13.  §-ának (3) be kez dé se, valamint a 15.  §-ának (2) be kez -
dé se.

(2) Ez a ren de let
a) a Ta nács 1493/1999/EK ren de le te (1999. má jus 17.)

a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, 27. cik ke;
b) a Bi zott ság 1623/2000/EK ren de le te (2000. jú li us

25.) a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa
rész le tes sza bá lya i ról, 40–50. cik kei;

c) a Bi zott ság 1215/2005/EK ren de le te (2005. jú li us
28.) Ma gyar or szág Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sa kö -
vet kez té ben a bor ága zat ban al kal ma zan dó át me ne ti in téz -
ke dé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990/2004/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, 1. cik ke;

d) a Bi zott ság 1219/2005/EK ren de le te (2005. jú li us
28.) a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1623/2000/EK ren de let mó do sí tá sá ról
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(3) A 6.  §-ban meg ál la pí tott kö te le zett ség nek a
2005/2006. bor pi a ci év ben a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kell ele get ten ni.

(4) A 2005/2006. bor pi a ci év kez de té tõl e ren de let
hatályba lépéséig nem ér he ti jog hát rány azo kat, akik –
80 és 500 hek to li ter kö zöt ti éves bor ter me lés ese tén – nem
tet tek ele get az e ren de let sze rin ti le pár lá si kötelezettsé -
güknek.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
46/2005. (XII. 22.) HM

rendelete

a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak

egyes költségtérítéseirõl  szóló
21/2002. (IV. 10.) HM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek f) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a ka to -
nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek,
ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi
XLV. tör vény (a továb biak ban: Hft.) 41.  §-ában és a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
2.  §-ában fog lal tak ra – a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö -
te les ka to nák, valamint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak
egyes költ ség té rí té se i rõl  szóló 21/2002. (IV. 10.) HM ren -
de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sá ra a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az R. 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A ren de let 27.  §-ának, illetve 29.  §-ának al kal ma zá -
sá ban:

a) csa lád alatt a csa lád ta gok olyan kö zös sé gét kell ér te -
ni, mely ben csa lád tag a há zas társ, az élet társ, to váb bá az
olyan kö ze li hoz zá tar to zó, akit jog sza bály* sze rint a hi va -
tá sos ka to na kö te les el tar ta ni, és azt az át he lye zés, ve zény -
lés idõ pont já ban sa ját ház tar tá sá ban tény le ge sen el tar tot ta. 
Az élet tár si vi szonyt – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény sze rint ki adott – ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal vagy
köz jegy zõi ok irat tal kell iga zol ni;

b) in do kol tan fel me rü lõ uta zá si költ ség nek kell te kin te -
ni a köz for gal mi tö meg köz le ke dé si esz kö zök (MÁV stb.)
me net rend sze rin ti já ra ta in fel me rü lõ, ked vez mény nél kü li 
díj sza bás ala cso nyabb kom fort fo ko zat sze rin ti össze get.
A ma ga sabb kom fort fo ko zat hoz kap cso ló dó uta zá si több -
let költ ség csak ak kor te kint he tõ in do kolt nak, ha azt nyo -
mós ok, kü lö nö sen az egész sé gi ál la pot, arány ta la nul
hosszú uta zá si idõ el ke rü lé se te szi szük sé ges sé.”

* A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szóló 1952. évi IV. tör vé ny
VII. fe je zet.
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2.  §

Az R. 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel és
ezzel egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mun ká ba já rás nak mi nõ sül a köz igaz ga tá si ha tá ron

kí vül rõl tör té nõ napi – szol gá lat tel je sí tés cél já ból tör té nõ – 
mun ká ba já rás és hét vé gi ha za uta zás;

b) napi mun ká ba já rás a hi va tá sos ka to na ál lan dó vagy
ide ig le nes lak he lye és a szol gá lat tel je sí tés he lye kö zöt ti
napi, il le tõ leg a napi mun ka rend tõl füg gõ gya ko ri sá gú
rend sze res oda- és vissza uta zás;

c) hét vé gi ha za uta zás, ha a hi va tá sos ka to na ide ig le ne -
sen szol gá lat tel je sí té si cél lal a szol gá lat tel je sí tés he lyé vel
azo nos hely ség be, il le tõ leg annak kö ze lé ben (napi mun -
kába já rás sal el ér he tõ tá vol ság ra) köl tö zik, on nan he ten te
egy sze ri ál lan dó la kó he lyé re tör té nõ oda- és visszauta -
zása.”

3.  §

Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A me net le ve let az állományille té kes pa rancs nok
(illetve az állományille té kes pa rancs nok jo ga it gya kor ló
ve ze tõ) vagy az ál ta la ki je lölt sze mély két pél dány ban
– e ren de let mel lék le te sze rin ti nyom tat vány használa -
tával – az adó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott adattar -
talommal töl ti ki, illetve írja alá.”

4.  §

Az R. 16.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ mon dat tal:
„Az ügy rend ben kell sza bá lyoz ni a mun ká ba já rá si és

egyéb uta zá sok en ge dé lye zé sé nek bel sõ el já rá si rend jét, a
jo gos ság meg ál la pí tá sá hoz, illetve a já ran dó ság folyósí -
tásához szük sé ges bi zony la tok (pl. szám lák, nyug ták, iga -
zo lá sok, – kü lö nö sen a lak ha tá si tá mo ga tá sok igénybe -
vételérõl, illetve annak szán dé ká ról  szóló – nyi lat ko za tok
stb.) be nyúj tá sá nak, ke ze lé sé nek és nyil ván tar tá sá nak
rend jét.”

5.  §

Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„Az állományille té kes pa rancs nok en ge dé lyez he ti az
uta zá si és par ko lá si költ ség el szá mo lá sát a me net jegy
(nyug ta) alap ján, ha a szám la vagy egy sze rû sí tett szám la
be szer zé se költ ség több let tel jár, fi gye lem mel a szám vi te li
sza bá lyok nak a bi zony la ti rend re vo nat ko zó elõ írá -
saira is.”

6.  §

Az R. 19.  §-ának (3) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„A lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult hi va tá sos ka to na
 részére tar tós – há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar ta mú –
 kiküldetése, ve zény lé se ese tén, amennyi ben az gaz da sá -
go sabb, annak kez dõ idõ pont já tól, az állományille té kes
pa rancs nok, költ ség té rí tés jel le gû jut ta tás ként al bér le ti díj
hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sát en ge dé lyez he ti.”

7.  §

Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
mon dat tal:

„Aki a szol gá lat tel je sí tés he lye sze rin ti te le pü lé sen
 részére fel aján lott, jo go sult sá gá nak meg fe le lõ la kást nem
fo gad ja el, azt is úgy kell te kin te ni, mint aki sa ját el ha tá ro -
zá sá ból nem köl tö zik át oda.”

8.  §

Az R. 24.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult hi va tá sos ka to na
ré szé re – az egyéb fel té te lek tel je sü lé se ese tén – en ge dé -
lyez he tõ a köl töz kö dé si költ sé gek meg té rí té se, a köz igaz -
ga tá si ha tá ron be lü li (he lyi), illetve hely kö zi köl töz kö dés
ese tén is, ha hi va tá sos ka to na 2005. már ci us 1-je után köl -
tö zik elsõ al ka lom mal ön ál ló la kás ba. Az en ge dé lye zés az
állományille té kes pa rancs nok ha tás kö ré be tar to zik.”

9.  §

(1) Az R. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„27.  § (1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ket tõs jog -
ál lá sú hall ga tó ja, il le tõ leg ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be ve zé nyelt, de pol gá ri fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
ál la mi lag fi nan szí ro zott, nap pa li ta go za tos kép zés ben
 tanulmányokat foly ta tó, lak ha tá si tá mo ga tás ra jo go sult
 hivatásos ka to na ré szé re al bér le ti díj hoz zá já ru lás fo lyó sít -
ha tó, ha

a) kol lé gi um ban, nõt len- vagy nõ vér szál lón, lak ta nyai
tisz ti, il le tõ leg tiszt he lyet te si szál lón tör té nõ el he lye zés re,
vagy más szál ló jel le gû** el he lye zés re nincs le he tõ sé ge,
il le tõ leg

b) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hez tör tént ve zény -
lé se kö vet kez té ben a csa lád já tól kü lön él ni kény sze rül.”

** 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let 4. § (4) be kez dés.
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(2) Az R. 27.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a követ -
kezõ mon dat tal:

„Eze ket a sza bá lyo kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni a
19.  § (3) be kez dé se és a 25.  § (2) be kez dé se alap ján fo lyó -
sí tott al bér le ti díj hoz zá já ru lás ese té ben is.”

10.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó

hi va tá sos ka to na mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si
költ sé ge it – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
az e ren de let, illetve a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
– mó do sí tott – 1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban:
Szja. tv.) sze rint adó men tes összeg ben meg ál la pít ha tó
mér ték alap ján kell fo lyó sí ta ni.

(2) A hon vé del mi szer ve zet meg té rí ti a hi va tá sos ka to -
ná nak a mun ká ba já rást szol gá ló bér let tel vagy a tel jes árú
me net jeggyel tör té nõ el szá mo lás el le né ben azok dí já nak

a) 86%-át, ha or szá gos köz for gal mú vas út 2. ko csi osz -
tá lyon;

b) 80%-át, ha elõ vá ro si vas úton, valamint hely kö zi díj -
sza bás sal köz le ke dõ he lyi és tá vol sá gi au tó bu szon uta zik.

(3) A hi va tá sos ka to na ré szé re a mun ká ba já rás hoz az
Szja. tv.-ben fog lalt, a sa ját gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba
já rás költ ség té rí té se cí mén el szá mol ha tó összeg gel azo nos 
költ ség té rí tés jár, ha

a) ál lan dó vagy ide ig le nes la kó he lye és mun ka he lye
kö zött nem köz le ke dik tö meg köz le ke dé si esz köz, vagy

b) szol gá lat tel je sí tés rend je  miatt tö meg köz le ke dé si
esz közt nem vagy csak hosszú vá ra ko zás sal tud na igény be
ven ni, vagy

c) moz gás kor lá to zott sá ga  miatt nem ké pes tö meg köz -
le ke dé si esz köz zel köz le ked ni.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok – az összes kö rül -
mény mér le ge lé se alap ján – jo go sult dön te ni, hogy a
(3) be kez dés al kal ma zá sá ban mi lyen idõ tar ta mú vá ra ko -
zás, illetve uta zás mi nõ sül hosszú nak. Az állományille té -
kes pa rancs nok jo go sult en ge dé lyez ni a (3) be kez dés ben
em lí tett ese tek ben a köz igaz ga tá si ha tá ron be lü li mun ká ba
já rás költ sé ge i nek meg té rí té sét is.

(5) Az állományille té kes pa rancs nok, ké re lem re, pa -
rancs ban en ge dé lye zi a hely kö zi mun ká ba já rá si költ sé gek 
meg té rí té sét azok ré szé re is, akik a hely kö zi mun ká ba já -
rás hoz a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket nem ve szik igény -
be, ha a Hjt. 18.  §-ában fog lal tak sze rint meg ha tá ro zott te -
le pü lé sen la kik. Ré szük re az Szja. tv. 25.  § (2) be kez dé sé -
nek bb) al pont já ban fog lal tak sze rint, a la kó hely és a szol -
gá lat tel je sí té si (mun ka-) hely kö zöt ti (szi lárd bur ko la tú
köz úton mért leg rö vi debb oda-vissza) tá vol ság ra egy sé ge -
sen 9 Ft/km nor ma költ sé get figye lembe véve kell fo lyó sí -
ta ni a költ ség té rí tést.

(6) E ren de let al kal ma zá sá ban hely kö zi uta zás nak kell
te kin te ni a köz le ke dé si gaz da sá gi tár sa ság, illetve annak
kör nyé ki (elõ vá ro si) já ra ta i val a köz igaz ga tá si ha tá ron kí -

vül rõl – át szál lás nél kül – a cél ál lo má sig tör té nõ mun ká ba
já rást is, amennyi ben erre a he lyi díj sza bá son kí vül kü lön
bér let vagy me net jegy vál tá sa kö te le zõ. A bu da pes ti egye -
sí tett bér let rend sze re sí té se nem érin ti a he lyi uta zá si költ -
sé gek meg té rí té sé nek e ren de let sze rin ti jo go sult sá gi fel té -
te le it.

(7) A (3)–(5) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból ál -
lan dó la kó hely nek kell te kin te ni annak a la kás nak a cí mét,
amely be a hi va tá sos ka to na ilyen szán dék kal – a pol gá rok
sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
jog sza bá lyok sze rin ti – „Be je len tõ lap la kó hely vál to zás -
ról” el ne ve zé sû ok mánnyal be je lent ke zett. Az e jog sza bá -
lyok sze rint lé te sí tett tar tóz ko dá si he lyet ide ig le nes la kó -
hely nek kell te kin te ni. A szol gá lat tel je sí tés he lye alatt – el -
té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – a hon vé del mi szerv ala pí tó
ok ira tá ban meg ha tá ro zott szék hely, illetve te lep hely  címét 
(utca, ház szám stb.) kell ér te ni.

(8) A 29.  § ha tá lya alá nem tar to zók ese té ben a hely kö zi
mun ká ba já rá si költ sé get a szol gá lat tel je sí tés he lyé hez a
tö meg köz le ke dé si esz köz leg kö ze lebb esõ ál lo má sá ig kell
meg ál la pí ta ni. Ha azon ban az igény jo go sult he lyi bérlet -
térítésre is jo go sult, Bu da pes ten a gaz da sá gos sá gi szem -
pon tok, illetve a (6) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe -
véte lével a pa rancs nok en ge dé lyez he ti az egye sí tett bér let
árá nak egész ben vagy rész ben tör té nõ meg té rí té sét.”

11.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal:
„28/A.  § (1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to -

zó köz al kal ma zott és mun ka vál laló mun ká ba já rás sal kap -
cso la tos uta zá si költ sé ge it – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – az e tárgy ban ki adott kor mány ren de let***
(a továb biak ban: Korm. R.), illetve az Szja. tv. sze rint adó -
men tes összeg ben meg ál la pít ha tó mér ték alap ján kell fo -
lyó sí ta ni.

(2) A köz al kal ma zot tak és mun ka vál lalók mun ká ba
 járási költ ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sa és fo lyó sí tá sa te -
kin te té ben ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a 28.  §
(4)–(8) be kez dés, a 30.  § (2), (3) be kez dés, a 31.  § (2),
(3) be kez dés és a 32.  § ren del ke zé se it.”

12.  §

(1) Az R. 29.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Meg kell té rí te ni a mun ká ba já rás hely kö zi uta zá si
költ sé ge i nek in do kol tan fel me rü lõ tel jes össze gét, ha a hi -
va tá sos ka to na a szol gá lat ér de ké ben más hely ség ben levõ
szol gá la ti hely re (szol gá lat tel je sí tés hely re) tör tént át -
helyezés  miatt csa lád já tól kü lön él, ide ért ve azo kat is, akik 
e miatt napi hely kö zi mun ká ba já rás ra kény sze rül nek.”

*** A mun ká ba já rás sal  kap cso la tos költ ség té rí té sek rõl szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. ren de let.
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(2) Az R. 29.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez -
dé sek kel:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak alap ján, a lak ha -
tá si tá mo ga tás ra igény jo go sult hi va tá sos ka to na ré szé re a
tel jes össze gû uta zá si költ ség té rí tés, csak a szol gá lat tel je -
sí tés he lye sze rin ti te le pü lé sen HM ren del ke zé sû bér la kás,
vagy az azt he lyet te sí tõ lak ha tá si tá mo ga tás hi á nyá ról az
arra ille té kes szerv ál tal ki adott, iga zo lás alap ján ál la pít ha -
tó meg, amely összeg az adott vi szony lat ra vo nat ko zó, a
tö meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te lét iga zo ló me net -
jegy vagy bér let – Bu da pes ten egye sí tett bér let – le adá sá -
val szá mol ha tó el. Az állományille té kes pa rancs nok in do -
kolt eset ben éves bér let el szá mo lá sát en ge dé lyez he ti.

(6) Amennyi ben a hi va tá sos ka to na tel jes össze gû költ -
ség té rí tés re jo go sult, de a hely kö zi mun ká ba já rás hoz a tö -
meg köz le ke dé si esz kö zö ket nem ve szi igény be, a té rí té si
dí jat ré szé re is a 28.  § (5) be kez dés sza bá lyai sze rint kell
meg ál la pí ta ni.”

13.  §

(1) Az R. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 28.  § (5) be kez dés ben em lí tett ké re lem nek tar tal -
maz nia kell az en ge dé lye zés hez szük sé ges ada to kat, nyi -
lat ko za to kat, illetve iga zo lá so kat, fi gye lem mel a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ra.”
 (2) Az R. 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A hely kö zi mun ká ba já rá si költ ség té rí tés re való
 jogosultság meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó pa rancs tar tal maz -
za a ked vez mé nye zett ne vét, ál lo mány vi szo nyát (ka to nák
ese té ben rend fo ko za tot), az uta zás cél ál lo má sa it, azok tá -
vol sá gát, az igény be ve he tõ köz le ke dé si esz közt (MÁV,
Vo lán vagy egyéb), az uta zá si költ ség té rí tés mér té két és
jog alap ját, for má ját (napi mun ká ba já rás vagy hét vé gi
 hazautazás), az egy uta zás ra, vagy bér let vá sár lá sa ese tén
az egy hó nap ra el szá mol ha tó össze get (kö te le zett ség vál la -
lás). A jo go sult sá got szük ség sze rint, illetve a me net dí jak
vál to zá sa ese tén, de leg alább éven te egy szer (ja nu ár 1-jei
for du ló nap pal) fe lül kell vizs gál ni. A költ ség té rí tést
 havonta pa rancs ban vagy a ki fi ze tés alap já ul szol gá ló
 bizonylaton, a gaz dál ko dás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint kell ér vé nye sí te ni, utal vá nyoz ni.”

14.  §

(1) Az R. 31.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem szá mol ha tó el a mun ká ba já rá si költ ség té rí tés
annak, aki az adott vi szony lat ra bár mely más cí men, jog -
sze rû en té rí tés men tes sze mély szál lí tás ban ré sze sül – ki vé -
ve a 35.  §-ban meg ha tá ro zott rend kí vü li uta zá si költ sé get.”

(2) Az R. 31.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel:
„(3) Nem szá mol ha tó el – sem he lyi, sem hely kö zi – uta -

zá si bér let, me net jegy ára (vagy hoz zá já ru lás) mun ká ba
 járás cí men azok ré szé re, akik a 28.  § (5) be kez dés sze rint
költ ség té rí tés ben ré sze sül nek.”

15.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 34/A.  §-sal:
„34/A.  § Az e fe je zet sze rin ti hely kö zi uta zá sok ese té -

ben a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult pa rancs nok ki vé te -
le sen in do kolt eset ben [pl. a Korm. R. 3.  § (2) be kez dés
sze rin ti ese tek ben] is en ge dé lyez he ti a 28.  § (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér ték sze rin ti költ ség el szá mo lást.”

16.  §

Az R. 45.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Szol gá la ti (hi va ta li) uta zá sok al kal má val fel me rü lõ 
par ko lá si dí jak meg té rí té sét a me net le vél hez csa tolt
 bizonylat (szám la, egy sze rû sí tett szám la, nyug ta) alap ján a 
pa rancs nok en ge dé lye zi.”

17.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 40.  §-ának (2) be -
kez dé se és az R. 44.  §-ának utol só mon da ta.
 (2) Amennyi ben az igény jo go sult szá má ra ked ve zõbb,
e ren de let 10–12.  §-ának és 14.  §-ának ren del ke zé se it
2005. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
32/2005. (XII. 22.) NKÖM

rendelete

egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illet ve mûemléki védettségének megszüntetésérõl

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 32. és 39.  §-a alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Ba da -
csony tör de mic, Szent Imre u. 11. szám alat ti, 56 hely raj zi
szá mú in gat lant.
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(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 53, 54, 55, 57, 426, 427,
428, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443/1
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 234/1, 234/4 és a
234/8 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad ele jén épült
la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

2.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Ba la -
to na ka li, Kos suth u. 29. szám alat ti, 286 hely raj zi szá mú
in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 42/1, 42/3, 42/4, 43, 44,
45, 273/2, 274, 278, 279, 280, 282, 288/1, 288/4 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, valamint a 253 hely raj zi szá mú köz te -
rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18–19. szá zad for du ló -
ján épült la kó épü let épí té sze ti ér té ke i nek, te le pü lés ké pi
sze re pé nek meg õr zé se.

3.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Ba la -
ton ud va ri, Les hegy, 1208/1 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 063/30, 063/31, 1201/2,
1201/26, 1206, 1207, 1208/2 hely raj zi szá mú in gat la no -
kat, valamint a 062 hely raj zi szá mú köz te rü le tet je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a jel leg ze tes Ba la ton-fel -
vi dé ki prés há zas pin ce épí té sze ti és nép raj zi ér té ke i nek
meg õr zé se.

4.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés csa ba, Szé che nyi
Ist ván u. 9. szám alat ti, 16 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 5, 11, 15 hely raj zi szá mú 
in gat la no kat, valamint a 17/1, 3907 hely raj zi szá mú köz te -
rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1910–1912 kö zött
épült klasszi ci zá ló mú ze um épü let egye di épí té sze ti ér té -
ke i nek és vá ros kép ben be töl tött je len tõs sze re pé nek meg -
õr zé se.

5.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Bor sod ná dasd, Pe tõ fi S. u. 8. szám alat ti, 1190/2,
1190/6 és 1190/7 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1031, 1032, 1178, 1179,
1180, 1183/1, 1183/2, 1183/3, 1183/4, 1190/4 és 1190/5
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint az 1033, 1034/1,
1190/2, 1190/3 és 1191 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket je -
lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a le mez gyá ri te lep Wäl der
Gyu la ál tal ter ve zett, 1934-ben épült neo ba rokk stí lu sú
 római ka to li kus temp lo ma épí té sze ti ér té ke i nek, fes tett
 ornamentális dí szí té sû ar chi tek tu rá lis ele me i nek, beren -
dezési tár gya i nak, a temp lom hoz tar to zó, 1938–1940 kö zött 
épült plé bá nia épü let épí té sze ti ér té ke i nek, to váb bá a temp -
lom kert ki ala kí tá sá nak meg õr zé se.

6.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest V. ke rü let,
 Vigadó tér 3. szám alat ti, 24476 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1869–1871 kö zött
Szkal nitz ky An tal ter vei alap ján épült his to ri zá ló stí lu sú
ház épí té sze ti ki ala kí tá sá nak, illetve a pes ti Du na-part
 arculatába il lesz ke dõ ka rak te ré nek a meg õr zé se.

7.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
And rás sy út 66. szám alat ti, 28715 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a his to ri zá ló la kó ház ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû egye di épí té sze ti ér té ke i nek és az
And rás sy út ere de ti, 19. szá za di ar cu la tá ba il lesz ke dõ
 karakterének meg õr zé se.

8.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Nagy me zõ u. 52. szám alat ti, 29130 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a his to ri zá ló la kó ház
egye di épí té sze ti ér té ke i nek, kép zõ- és ipar mû vé sze ti rész -
le te i nek meg õr zé se.

9.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let,
Ró zsák tere 9–10. szám alat ti, 33583 hely raj zi szá mú
 ingatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1881-ben Czig ler
 Gyõzõ ter vei alap ján épült his to ri zá ló stí lu sú gö rög
 katolikus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek, bel sõ be ren de zé -
sé nek és kép zõ mû vé sze ti al ko tá sa i nak meg õr zé se.

10.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Bró dy Sán dor u. 16. szám alat ti, 36527 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36526, 36529, 36530 és a
36534 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1894-ben Ray Re zsõ
ter vei alap ján Tör ley Jó zsef ré szé re épült his to ri zá ló vá ro si 
pa lo ta meg õr zé se.

11.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XI. ke rü let,
 Bukarest utca, 4367/40 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1963-ban Fé lix Vik tor
ter vei sze rint épült mo dern au tó busz-pá lya ud var épí té sze ti 
ér té ke i nek és az utca be épí té sé nek meg õr zé se.

12.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Bu gyi, 1 és
2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3, 11/1, 11/2, 13, 505
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 10 és 506 hely raj -
zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad elsõ fe lé ben
épült Be lez nay-kas tély épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

13.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei
 Dabronc-Ötvöspuszta, 334/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 334/1 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 309, 311,
331, 332, 335 hely raj zi szá mú köz te rü le tet, illetve a 033/7
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok kal érint ke zõ
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a volt Sze ge dy-kas tély -
együt tes gaz da sá gi épü le tei, a 19. szá zad ele jé rõl szár ma zó 
is tálló és mag tár épí té sze ti ér té ke i nek vé del me.

14.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Tol na me gyei Du na föld -
vár, Kos suth La jos u. 18. szám alat ti, 1199 hely raj zi szá mú 
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és az Ilo na u. 3/A szám alat ti, 1197 hely raj zi szá mú in gat -
la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 1092/1, 1092/7, 1092/8,
1196, 1198, 1200, 1326, 1327/1, 1328 és 1330/5 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, valamint a 1085, 1099, 1218, 1219
hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1863-ban épült, his to -
ri zá ló stí lu sú du na föld vá ri re for má tus temp lom épí té sze ti
ér té ke i nek, valamint neo ba rokk jel le gû mennye ze ti dí szí -
té sé nek, az ek lek ti kus stí lu sú lel kész lak épí té sze ti ér té ke i -
nek, valamint a temp lom és a lel kész lak al kot ta együt tes
te le pü lés ké pi je len tõ sé gé nek meg õr zé se.

15.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Fej ér me gyei Er csi,
 Eötvös Jó zsef u. 32. szám alat ti, 93/1 és 93/2 hely raj zi
 számú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 78, 79, 80, 81, 82, 83/1,
84, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 130, 131, 132/5 hely raj zi szá mú
in gat la no kat, valamint a 94 hely raj zi szá mú köz te rü le tet
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
la nok ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog
 illeti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Sza pá ry–Si na–Wimpf -
fen-kas tély tör té ne ti és épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

16.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a So mogy me gyei Fel sõ -
mo cso lád, Ma lom utca, 278/1 hely raj zi szám alat ti in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 275, 278/2, 279 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, valamint a 280 hely raj zi szá mú köz te -
rü le tet je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Kacs ko vics-kas tély hoz
tar to zó egy ko ri is tál ló épü let épí té sze ti ér té ke i nek, az épü -
let együt tes ere de ti egy sé gé nek meg õr zé se.

17.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Gic,
157/1 és 157/3 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 112/1, 112/2, 113, 114,
115, 116, 118, 149/1, 149/2, 151, 152, 154, 155, 157/2
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 117/1, 117/2,
148/2 és 148/3 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la -
nok ál tal ha tá rolt sza ka sza it je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a több pe ri ó dus ban épült,
majd a 19. szá zad má so dik fe lé ben ro man ti kus stí lus ban
át épí tett egy ko ri Jan ko vich–Bé sán-kas tély nak, mel lék -
épü le te i nek és park já nak meg õr zé se.

18.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr, Kos suth La jos u.
48. szám alat ti, 7903 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ké sõ ba rokk la kó ház
épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

19.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés me gyei Gyu la,
Béke su gár út 38. szám alat ti, 55 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Wag ner Gyu la ter vei
alap ján 1899-ben épült Me gyei Bí ró ság ek lek ti kus épü le -
té nek, bel sõ dí szí té sé nek és kert jé nek meg õr zé se.

20.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Haj dú-Bi har me gyei
 Hajdúsámson, Rá kó czi u. 21. szám alat ti, 616 hely raj zi
szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 614, 615, 617, 879, 880/2, 
880/1, 1072/5, 1073, 1445, 1446 hely raj zi szá mú in gat la -
no kat, valamint a 1052/3, 1052, 685/1 hely raj zi szá mú
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1864-ben épült
klasszi ci zá ló kis ne me si Go da-kú ria tör té ne ti és épí té sze ti
ér té ke i nek meg õr zé se.

21.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Csong rád me gyei
 Hódmezõvásárhely, Zrí nyi u. 1. szám alat ti, 1363 hely raj zi 
szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1361, 1362, 1364,
5225/2 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint az 5225/2
hely raj zi szá mú köz te rü le tet és az 5225/1, 1536/2 hely raj zi 
szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1900 és 1901 kö zött
Sán dy Gyu la ter vei sze rint épült sze cesszi ós egy ko ri Úri
Ka szi nó épí té sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

22.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ko má rom-Esz ter gom
me gyei Kis bér, Deák Fe renc u. 4. szám alat ti, 1074 hely -
raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1075, 1541, 1542/1,
1543, 1544, 1545/2, 1546 hely raj zi szá mú in gat la no kat,
valamint az 1072 és 1465 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti
in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Batt hy ány-kas tély épü -
let együt te sé nek ré szét ké pe zõ, 1760 kö rül épült úri lak épí -
té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

23.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei
 Kiscsõsz, Kos suth La jos u. 11. szám alat ti, 221 hely raj zi
szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
218, 219, 220, 222, 223 hely raj zi szá mú in gat la no kat,

valamint a 117 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok
ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a kö zép ko ri ala po kon
1672-ben emelt ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té -
ke i nek, fel te he tõ en kö zép ko ri ere de tû rész le te i nek és a
19. szá zad his to riz mu sá nak íz lés vi lá gát tük rö zõ be ren de -
zé se i nek, kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

24.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Vas me gyei Ki su nyom,
Fõ u. 50. szám alat ti, 92 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/7, 
93/8, 93/10, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 193, 194, 195, 199,
200/1, 200/2 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 93/9, 197
hely raj zi szá mú köz te rü le te ket, valamint a 114 és 138/1
hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19–20. szá zad for du ló -
ján épült ek lek ti kus stí lu sú egy ko ri Re is sig-kas tély bel sõ -
épí té sze ti ér té ke i nek, épí té sze ti ki ala kí tá sá nak, fa tor ná ca i -
nak és park já nak a meg õr zé se.

25.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Mád, Tán csics u. 43. szám alat ti, 1315/9 hely raj zi
szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 879, 884, 885/3, 886/2,
888/2, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/6, 1315/8, 1316,
1317/1, 1317/2, 1318 hely raj zi szá mú in gat la no kat,
valamint az 1300 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la -
nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1795-ben épült la kó -
ház épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

26.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pest me gyei Mo gyo ród,
Te me tõ utca, 87/1 hely raj zi szá mú in gat lant.
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(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1, 2, 87/2, 88, 89, 90, 92,
132, 135/1, 135/2, 139, 140 hely raj zi szá mú in gat la no kat,
a 4, 80 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket, valamint a 109/1 és
136/2 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok kal ha tá -
ros sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ba rokk ró mai ka to li kus
temp lom, plé bá nia ház és Ne po mu ki Szent Já nos-szo bor
épí té sze ti és kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

27.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Fej ér me gyei Mór, Deák
Fe renc u. 4. szám alat ti, 2571 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2570, 2572/5, 2572/6,
2572/7, 2572/8, 2573, 2574, 2576 és 2577, 2578 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, valamint a 2575 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tet je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Hoch burg–Lu zsénsz -
ky–Tra ut ten berg-kas tély (ún. Lán cos-kas tély) együtte -
séhez tar to zó, 1800 kö rül épült, bol to za tos bel sõ te rek kel
ren del ke zõ is tál ló épü let meg õr zé se.

28.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Gyõr-Mo son-Sop ron
 megyei Mo son ma gya ró vár, Lu csony u. 1. szám alat ti,
1375 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad má so dik
 felében épült his to ri zá ló la kó ház épí té sze ti ér té ke i nek
meg õr zé se.

29.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Orfû,
038/1 hely raj zi szá mú in gat la non álló for rás há zat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 038/1 hely raj zi szá mú
 ingatlan fenn ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Cse te György és
 Dulánszky Jenõ ter vei alap ján épült for rás ház épí té sze ti
ér té ke i nek meg õr zé se.

30.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Jó zsef At ti la
út 5.–Rét u. 23. szám alat ti, 18738 hely raj zi szá mú in -
gatlant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 18737, 18739 és 18742
hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A mû em lé ki vé de lem cél ja a Med gya szay Ist ván
 által ter ve zett, 1923-ban épült, ké sõ sze cesszi ós je gye ket
vi se lõ bá nya ka pi tány ság épü le té nek, épí té sze ti ér té ke i nek, 
valamint bel sõ mennye zet fes té sé nek meg õr zé se.

31.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Pe tõ fi Sán dor u. 71. 
szám alat ti, 4057 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 4058 és 4042 hely raj zi
szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Visy Zol tán ál tal
1935-ben ter ve zett, mo dern for ma tö rek vé se ket kö ve tõ
 Bauhaus stí lu sú men tõ ál lo más épü le té nek meg õr zé se.

32.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Rá kó czi út 11. szám 
alat ti, 18674 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ké sõ ro man ti kus
 Czvetkovits-ház épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

33.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, 38086/10 hely raj zi
szá mú in gat la non álló Szé che nyi-ak na bá nya te lep épü let -
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együt te sé bõl a bá nya ház, az ak na to rony és gép ház, a
komp resszor ház, valamint a Kraz-mû hely épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye zet ként a 38086/10 hely raj zi szá -
mú in gat lan fenn ma ra dó ré szét, valamint a 38086/9 hely -
raj zi szá mú in gat lant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1926-ban Gút Ár pád
és Ger gely Jenõ iro dá ja ter vei alap ján épült Széchenyi-
 akna épü let együt te se épí té sze ti, ipar tör té ne ti ér té ke i nek
vé del me.

34.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés me gyei Sarkad -
keresztúr, Rá kó czi u. 2. szám alat ti, 2 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1, 3, 413, 428, 429, 430,
431, 432, 433 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a
167, 168, 169, 400, 414/1, 711, 712, 713 hely raj zi szá mú
köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ké sõ ba rokk re for má tus
temp lom hom lok za tá nak, bel sõ épí té sze ti ér té ke i nek és be -
ren de zé sé nek meg õr zé se.

35.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Sellye,
Kos suth La jos u. 2. szám alat ti, 71/1 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 69, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 
71/2, 71/3, 72, 73, 74, 90/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
1302/1, 1322 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a
90/2 hely raj zi szá mú köz te rü let nek a fen ti in gat la nok ál tal
mind két ol da lon ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1870–73-ban épült ro -
man ti kus stí lu sú re for má tus temp lom épí té sze ti és ipar mû -
vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

36.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sop ron, Pap rét tér 4.
szám alat ti, 2274 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2258/1 és 2275/1 hely raj -
zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1891–1892 kö zött
épült ek lek ti kus stí lu sú la kó ház te le pü lés ké pi sze re pé nek,
bel sõ épí té sze ti ér té ke i nek, épí té sze ti ki ala kí tá sá nak és
ere de ti ál la po tá ban fenn ma radt bel sõ ki fes té sé nek meg õr -
zé se.

37.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Szár ász,
Pe tõ fi Sán dor utca, 15 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 12, 13, 14, 16, 17,
18 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1824-ben épült temp -
lom épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

38.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Szé kes fe hér vár, Ju hász
Gyu la u. 1. szám alat ti, 276 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ba rokk la kó épü let tör té -
ne ti és épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

39.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Szé kes fe hér vár, Me gye -
ház utca 5. szám alat ti, 287 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá za di ba rokk la -
kó ház épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

40.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Tol na me gyei Udvari-
 Alsópélpuszta, 0163/65 hely raj zi szá mú in gat lant.
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(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a klasszi cis ta ká pol na
épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

41.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém, 794 hely raj zi
szá mú in gat la non álló Szent Ist ván völgy hi dat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 794 hely raj zi szá mú in -
gat lan to váb bi ré szét, valamint a 690, 694, 793, 6339,
6418 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 688, 692 hely raj zi
szá mú köz te rü le te ket, to váb bá a 702, 709/2, 6344/1, 6417
hely raj zi szá mú in gat la nok fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1936–37-ben Folly
Ró bert ter vei alap ján épült vas be ton Szent Ist ván völgy híd 
meg õr zé se.

42.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bé kés me gyei Vész tõ,
Kos suth La jos u. 62.–Rá kó czi u. 2. szám alat ti, 1471,
1473/1, 1473/2 és 1474 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1470 hely raj zi szá mú in -
gat lant je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1897–1905 kö zött
 historizáló stí lus ban épült vész tõi Vá ros há za épí té sze ti ér -
té ke i nek meg õr zé se.

43.  §

(1) Meg szün te tem a Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei
Jász árok szál lás, Szé che nyi u. 106. szám alat ti, 3819 hely -
raj zi szá mú in gat lan nak a 7667/1978. OMF sz. ha tá ro zat -
tal ki mon dott, 8919 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét,
mert az in gat lan te lek ala kí tá sa kö vet kez té ben két ön ál ló
in gat lan jött lét re, ame lyek kö zül a 3819/2 hely raj zi szá mú
in gat lan mû em lé ki ér té ket nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
3819/1 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.

(3) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá za di ere de tû,
majd a 19. szá zad ban his to ri zá ló stí lus ban át ala kí tott
 barokk fo ga dó épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

44.  §

(1) Meg szün te tem a Pest me gyei Mo gyo ród, 139 hely -
raj zi szá mú in gat lan nak az 50041/1958. ÉM sz. ha tá ro zat -
tal ki mon dott, 7105 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) Az in gat la non ko ráb ban fel lel he tõ Ne po mu ki Szent
Já nos-szob rot más ho vá he lyez ték át, így az in gat lan mû -
em lé ki ér té ket töb bé nem hor doz.

45.  §

(1) Meg szün te tem a Veszp rém me gyei Nemes -
vámos-Balácapuszta, 932/55, 932/95 és 932/96 hely raj -
zi szá mú in gat la nok nak az 1593/1992. KTM és
1191/1992. MKM sz. együt tes ha tá ro zat tal ki mon dott,
10806 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A te rü let ré gé sze ti ku ta tá sa le zá rult, az in gat la non
mû em lé ki ér té kek nem ke rül tek elõ, így a mû em lé ki
 védettség to váb bi fenn tar tá sa nem in do kolt.

46.  §

Az e ren de let ben mû em lé ki vé dett ség alá he lye zett épít -
mé nyek fenn tar tá sá ról, jó kar ban tar tá sá ról a mû em lék
 tulajdonosa, va gyon ke ze lõ je, illetve a tu laj do no si jo gok
gya kor ló ja, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben in gye nes hasz ná ló ja a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl
 szóló 2001. évi LXIV. tör vé ny sze rint kö te les gondos -
kodni.

47.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel az egyes in gat la nok
mû em lék ké, valamint mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let té nyil -
vá ní tá sá ról, ille tõ leg mû em lé ki vé dett sé gé nek meg szün te -
té sé rõl  szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM ren de let 8.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„8.  § (1) Tör té ne ti kert ként mû em lék ké nyil vá ní tom a
Bu da pest X. ke rü let, 38440/38, 38440/39, 38440/53,
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38440/54, 38442/7, 38442/12, 38442/13, 38442/14 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat, a 38442/3, 38442/9, 38442/10,
38442/11, 38442/15 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket,
valamint a 38440/46 hely raj zi szá mú köz te rü let nek a
38440/43, 38440/45, 38440/53, 38440/54 hely raj zi szá mú
in gat la nok kal ha tá rolt sza ka szát.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 38440/23, 38440/25,
38440/40, 38440/41, 38440/50, 38440/51, 38440/52 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat, a 38440/27 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tet, valamint a 38440/46 hely raj zi szá mú köz te rü let
fenn ma ra dó sza ka szát je lö löm ki.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel az egyes in gat la nok
mû em lék ké, valamint mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let té nyil -
vá ní tá sá ról, ille tõ leg mû em lé ki vé dett sé gé nek meg szün te -
té sé rõl  szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM ren de let

a) 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „4872” hely raj zi
szám he lyé be a „4882” hely raj zi szám,

b) 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „4872” hely raj zi
szám he lyé be a „4882” hely raj zi szám, a „4882” hely raj zi
szám he lyé be pe dig a „4872” hely raj zi szám,

c) 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „2499/03 hely raj zi
szá mú in gat lant” szö veg rész he lyé be a „18514 és 18516
hely raj zi szá mú in gat la no kat” szö veg rész, valamint

d) 37.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „re for má tus” szö veg -
rész he lyé be az „evan gé li kus” szö veg rész lép.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
33/2005. (XII. 22.) NKÖM

rendelete

a nemzeti kulturális örökség minisztere által
adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról
szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 7. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel -
hatalmazás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ál tal ado má -
nyoz ha tó mû vé sze ti és egyéb szak mai dí jak ról szóló
3/1999. (II. 24.) NKÖM ren de let a kö vet ke zõ 7/B. §-sal
egé szül ki:

„7/B. § (1) A Ba las sa Pé ter-díj a mû vé sze ti (iro dal mi,
szín ház i, ze nei, kép zõ mû vé sze ti és fil mes) te rü le ten el ért
esszé- és ta nul mány írói tel je sít mény el is me ré sé re ado má -
nyoz ha tó.

(2) A dí jat – amely nek ju ta lom össze ge 200 000 Ft/fõ –
éven te, már ci us 15-én egy sze mély kap hat ja.

(3) A ki tün te tett ado má nyo zást iga zo ló ok ira tot és pla -
ket tet kap.

(4) A pla kett négy zet ala kú, bronz ból ké szült, ol dal a 75, 
vas tag sá ga 8 mil li mé ter. A pla kett Ba lás Esz ter szob rász -
mû vész al ko tá sa, egy ol da las Ba las sa Pé ter dom bo rú arc -
ké pét áb rá zol ja, és BALASSA PÉTER-DÍJ fel irat tal van
el lát va.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Az oktatási miniszter
31/2005. (XII. 22.) OM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-ának
(1) be kez dés b) al pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – fenn tar tó ra te kin tet nél kül – ki -
ter jed

a) a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek re,
b) a ne ve lé si-ok ta tá si fel ada tot is el lá tó több cé lú in téz -

mé nyek re,
c) a kül föl dön mû kö dõ ma gyar ne ve lé si-ok ta tá si in téz -

mé nyek re (a továb biak ban az a)–c) pont alat ti ak együtt:
in téz mény).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) egye di el ne ve zés: sze mély neve, ille tõ leg olyan ki fe -

je zés, jel, je lö lés vagy mo za ik szó, amely az in téz mény hi -
va ta los ne vé ben az elsõ he lyen áll és elõ se gí ti az in téz -
mény azo no sí tá sát, más, azo nos vagy ha son ló te vé keny sé -
gû in téz mény tõl való meg kü lön böz te té sét;

b) hi va ta los név: az az egye di, meg kü lön böz te tés re al -
kal mas és az el lá tott fel ada to kat tük rö zõ jog sza bály sze rin -
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ti meg ne ve zé sek bõl álló el ne ve zés, amely ki fe je zi azt a te -
vé keny sé get, amely re az adott in téz ményt lét re hoz ták;

c) rö vid név: a több cé lú in téz mény hi va ta los ne vé bõl
kép zett olyan ki fe je zés, amely tar tal maz za az egye di meg -
ne ve zést vagy annak egy rö vi debb vál to za tát és

ca) azo kat a jog sza bály sze rin ti ki fe je zé se ket, ame lyek
leg in kább meg ha tá roz zák az in téz mény fel ada tát, vagy

cb) azt a jog sza bály sze rin ti meg ne ve zést, amely bõl
egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó az a fel adat el lát ás, amely nek 
ke re té ben a ta nu ló ké pe sí tést, vég zett sé get szer zett;

d) rö vi dí tett név: a hi va ta los név bõl kép zett olyan meg -
ne ve zés, ame lyet ki zá ró lag az elekt ro ni kus nyil ván tar tás
és ügy in té zés so rán le het hasz nál ni és leg fel jebb 32 ka rak -
ter hosszú.

2.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény jog sza bály sze rin ti
meg ne ve zé se:

a) óvo da,
b) ál ta lá nos is ko la,
c) szak is ko la,
d) gim ná zi um,
e) szak kö zép is ko la,
f) alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény,
g) spe ci á lis szak is ko la,
h) kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la,
i) elõ ké szí tõ szak is ko la,
j) di ák ott hon,
k) kol lé gi um.

(2) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 20.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada to kat el lá tó in téz mény hi va -
ta los ne vé nek meg ha tá ro zá sa az (1) be kez dés a)–e) és
g)–k) pont jai sze rin ti meg ne ve zé sek kel tör té nik.

(3) A ne ve lõ és ok ta tó mun ká hoz kap cso ló dó, nem köz -
ok ta tá si te vé keny ség re lét re ho zott több cé lú in téz mény hi -
va ta los ne vé ben fel kell tün tet ni a nem köz ok ta tá si te vé -
keny ség re lét re ho zott in téz mény egy ség jog sza bály sze rin -
ti ne vét, to váb bá az el lá tott fel ada tok alap ján a kö vet ke zõ
meg ne ve zést:

a) egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá lat,
b) gyógy pe da gó gi ai ta nács adó, ko rai fej lesz tõ és gon -

do zó köz pont,
c) ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá -

ci ós bi zott ság, or szá gos szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott -
ság,

d) ne ve lé si ta nács adó,
e) lo go pé di ai in té zet,
f) to vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si ta nács adó,
g) kon duk tív pe da gó gi ai in téz mény,
h) egy sé ges gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz mény,
i) egy sé ges kon duk tív pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz -

mény,

j) pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tó in téz mény (kü lö nö -
sen pe da gó gi ai ka bi net, pe da gó gi ai szol gál ta tó in té zet, pe -
da gó gi ai in té zet, pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tó in té zet),

k) köz pon ti mû hely.

(4) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 33.  § (5), ille tõ leg
(12) be kez dé se alap ján lét re ho zott in téz mény hi va ta los
neve ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont, ille tõ leg egy sé ges
gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz mény vagy egy sé ges
kon duk tív pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz mény.

(5) Az in téz mény hi va ta los el ne ve zé se kor szak is ko la és
szak kö zép is ko la he lyett szak kép zõ is ko la, spe ci á lis szak -
is ko la és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la he lyett spe -
ci á lis szak is ko la, gim ná zi um és szak kö zép is ko la he lyett
pe dig kö zép is ko la meg ne ve zés is al kal maz ha tó.

(6) Ha az is ko lai ok ta tás – rész ben vagy egész ben – a
nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség nyel vén, ille tõ leg más ide -
gen nyel ven fo lyik, az in téz mény ne vét két nyel ven, ma -
gya rul és a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség nyel vén, ille tõ -
leg ma gya rul és más ide gen nyel ven kell meg ha tá roz ni.

(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott gya kor ló
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény hi va ta los ne vé ben meg kell
ha tá roz ni a fenn tar tó szer vet is (pél dá ul: „...Egye tem Gya -
kor ló Óvo dá ja és Ál ta lá nos Is ko lá ja”).

(8) A köz ok ta tás ról  szóló tör vény 23.  §-ának (1) be kez -
dé se és a 86.  §-ának (5) be kez dé se alap ján mû kö dõ in téz -
mé nyek név hasz ná la tát az ok ta tá si mi nisz ter en ge dé lye zi.

Az intézmények egyedi elnevezése

3.  §

(1) A fenn tar tó az in téz mé nyét – a köz ok ta tás ról  szóló
tör vény 102.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – egye di, meg kü lön böz te tés re al kal mas el ne ve -
zés sel lát ja el.

(2) Egye di el ne ve zés ként ad ha tó – kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint –

a) ki emel ke dõ te vé keny sé ge alap ján is mert sze mély
neve,

b) tárgy név,
c) föld raj zi név,
d) szék hely-te le pü lés neve,
e) köz te rü let neve,
f) fenn tar tó neve,
g) egyéb meg kü lön böz te tõ meg ne ve zés.

(3) A szak kép zõ in téz mé nyek ne vé ben meg kü lön böz te -
tõ el ne ve zés ként fel tün tet he tõ a nem zet gaz da ság nak az az
ága, amely nek ke re té ben az is ko lai ok ta tás fo lyik.

(4) Nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi ne ve lést-ok ta tást biz to -
sí tó in téz mény az adott ki sebb ség kö ré ben is mert sze mély
ne vét is fel ve he ti, a ki sebb sé gi nyelv he lyes sé gi kö ve tel -
mé nyek figye lembe véte lével.
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A névhasználat

4.  §

(1) Az in téz mény a cím táb lá ján, a nyom tat vá nya in, és a
kör bé lyeg zõ in az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott hi va ta -
los ne vét hasz nál ja.

(2) Az in téz mény a cím táb lá ján és a kör bé lyeg zõ in – ak -
kor is, ha az in téz mény ne vé nek nem rész e – fel kell tün tet -
ni a szék hely te le pü lés ne vét. Nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi
ne ve lést, ok ta tást biz to sí tó in téz mény szék he lyé nek a neve 
a nem ze ti ség nyel vén is fel tün tet he tõ, amennyi ben a te le -
pü lés nek van ilyen neve.

(3) A több cé lú in téz mény az 1.  § (2) be kez dé sé nek
ca) pont ja sze rint meg ha tá ro zott rö vid ne vet – a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – hasz nál hat ja az
intéz mény ál tal ki adott, a mû kö dé se, ügy in té zé se so rán
kelet kezett ira to kon.

(4) A több cé lú in téz mény nek az 1.  § (2) be kez dé sé nek
cb) pont ja sze rin ti rö vid neve a ta nu ló ké pe sí té sét, vég zett -
sé gét bi zo nyí tó ok ira tok ban, valamint az ezek ki ál lí tá sá -
nak alap já ul szol gá ló do ku men tu mok ban al kal maz ha tó.

(5) A rö vi dí tett név kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint, kü lö nö sen a köz ok ta tás in for má ci ós rend -
sze ré ben, a di ák iga zol vá nyon hasz nál ha tó.

(6) Az in téz mény tag in téz mé nye ki egé szí tõ meg kü lön -
böz te tõ meg je lö lést hasz nál hat (pél dá ul: Né meth Lász ló
Ál ta lá nos Is ko la Kos suth téri tag in téz mé nye, Nap su gár
Óvo da 1. szá mú tag in téz mé nye).

(7) Az ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont, egy sé ges gyógy -
pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz mény és egy sé ges kon duk tív
pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz mény ok ira ta in az ala pí tó ok -
irat ban meg ha tá ro zot tak alap ján kell fel tün tet ni azt az in -
téz mény egy sé get, amely nek fel adat kör ében az irat ke let -
ke zett (pél dá ul: Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Óvo dá ja,
Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény Ál ta -
lá nos Is ko lá ja).

Záró rendelkezések

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a mû ve lõ dé si in téz mé -
nyek ne vé rõl, el ne ve zé sé rõl és név hasz ná la tá ról  szóló
9/1989. (IV. 30.) MM ren de let, az egyes mû ve lõ dé si és ok -
ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 15/1991. (X. 3.)
MKM ren de let 19.  §-a és a 17/1994. (VII. 29.) MKM ren -
de let 2. és 3.  §-a, valamint a 2005/2006. tan év rend jé rõl
 szóló 11/2005. (IV. 8.) OM ren de let 8.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b), c) pont ja és (3), (4) be kez dé se.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ in téz mé -
nyek ese tén a fenn tar tó – az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak 

alap ján – a név hasz ná lat te kin te té ben 2007. jú li us 1-jé ig
fe lül vizs gál ja, szük ség ese tén mó do sít ja az in téz mény ala -
pí tó ok ira tát és meg kül di a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott szer vek ré szé re.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

Az oktatási miniszter
32/2005. (XII. 22.) OM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 97.  §-ának b) pont já ban, to váb bá a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – szak kép zés te -
kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõ 6/D.  §-sal egé szül ki:

„6/D.  § (1) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je
– amennyi ben erre az in téz mény ala pí tó ok ira ta feljogo -
sítja – meg ál la po dást kí ván köt ni az in téz mény ben üze me -
lõ élel mi szer áru sí tó üz let vagy áru au to ma ta mû köd te té sé -
re, dön té sé hez be szer zi az is ko la-egész ség ügyi szol gá lat
szak vé le mé nyét. Az is ko la-egész ség ügyi szol gá lat ab ban
a kér dés ben fog lal ál lást, hogy az áru kí ná lat meg fe lel-e az
egész sé ges táp lál ko zás ra vo nat ko zó aján lá sok nak.

(2) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je nem köt het
meg ál la po dást, ha az is ko la-egész ség ügyi szol gá lat szak -
vé le mé nye sze rint az áru kí ná lat nem fe le l meg az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott aján lá sok nak, ki vé ve, ha az is -
ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve zet (kö zös ség) a meg álla po -
dás meg kö té sét tá mo gat ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat a szer zõ -
dés meg vál toz ta tá sa ese tén is al kal maz ni kell.

(4) Az in téz mény ben üze me lõ élel mi szer áru sí tó üz let
nyit va tar tá si rend jé nek a meg ál la po dás ban tör té nõ meg ha -
tá ro zá sá hoz a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je be -
szer zi az is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve zet (kö zös ség) és 
az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor mány zat egyet ér té sét.”
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2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:
„46/A.  § (1) E ren de let 6/D.  §-ában fog lalt ren del ke zé -

sek nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té nõ
in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, a
98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 98/34/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se 
meg tör tént.

(2) Az e ren de let 6/D.  §-ában meg ha tá ro zott tech ni kai
jel le gû elõ írá sok nak nem kell meg fe lel ni ük az olyan ter -
mé kek nek, ame lye ket az Euró pai Unió va la mely tag ál la -
má ban vagy tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, illetve hoz tak
for ga lom ba, vagy az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes, va la mely EF TA-ál lam ban ál lí -
tot tak elõ, fel té ve, hogy az irány adó elõ írá sok az em ber i
egész ség és élet vé del me te kin te té ben az e ren de let ben
meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del met nyújtanak.”

3.  §

Az R. 51.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Mû vé sze ti alap vizs gát elõ ször azok tól a ta nu lók tól le -
het meg kö ve tel ni a to vább ha la dás fel té te le ként, akik a
2004/2005. tan év ben kezd ték meg ta nul má nya i kat az
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény elsõ alap fo kú év -
folyamán.”

4.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 6. a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  a) Az is ko la a ta nu lók ról – a tan év kez dést kö ve tõ
har minc na pon be lül – nyil ván tar tá si la pot (a továb biak -
ban: törzs lap) ál lít ki. A törzs la pon fel kell tün tet ni az is ko -
la ne vét, cí mét, OM azo no sí tó ját és a ta nu ló azo no sí tó szá -
mát. A törzs lap csak a köz ok ta tá si tör vény 2. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott ada to kat tar tal maz hat ja. Az is -
ko lá ban a törzs la pon fel kell tün tet ni a ta nu ló év végi szö -
ve ges mi nõ sí té se it, osz tály za ta it, to váb bá a ta nu lók ügye i -
vel kap cso la tos dön té se ket, ha tá ro za to kat.”
 (2) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 7. a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. a) A köz ok ta tás ban a ta nu ló ál tal el vég zett év fo lya -
mok ról ki ál lí tott év végi bi zo nyít vá nyo kat egy bi zo nyít -
vány könyv be (a továb biak ban együtt: bi zo nyít vány) kell
be ve zet ni, füg get le nül at tól, hogy a ta nu ló hány szor vál -
toz ta tott is ko lát, is ko la tí pust. Az egyes év fo lya mok ról a
bi zo nyít ványt a törzs lap alap ján kell ki ál lí ta ni. A ta nu ló ál -
tal el vég zett év fo lya mok ról év végi bi zo nyít ványt kell ki -
ál lí ta ni. A bi zo nyít vány ban fel kell tün tet ni az is ko la OM

azo no sí tó ját és a ta nu ló azo no sí tó szá mát. A bi zo nyít vány -
ban, zá ra dék for má já ban, fel kell tün tet ni az alap mû velt sé -
gi vizs ga, az érett sé gi vizs ga, a szak mai vizs ga, a mû vé sze -
ti alap vizs ga és zá ró vizs ga letételét.”

5.  §

(1) Az R. 8. szá mú mel lék le té nek „1. A kö zép fo kú is ko -
lai fel vé te li el já rá sok kö zös sza bá lyai” pont ja a kö vet ke zõ
1.20. al pont tal egé szül ki:

„1.20. A kö zép is ko lai fel vé te li rend szer adat bá zi sá ból a
be i rat ko zás so rán szer zett sze mé lyes ada to kat – a fel vé te li
el já rás le zá rá sát kö ve tõ en – az Iro da leg ké sõbb szep tem -
ber 15-ig tör li a nyil ván tar tá sá ból, egy út tal a sze mé lyes
ada to kat tar tal ma zó pa pír ala pú adat hor do zó kat meg sem -
mi sí ti. A kö zép is ko lai fel vé te li rend szer ada ta it – sze mély -
azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – az Iro da tá rol ja, ke ze li,
sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál hat ja, to váb bá sta tisz ti kai fel -
hasz ná lás cél já ra átadhatja.”
 (2) Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 3.3. al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.3. A je lent ke zé si la pon csak a ta nu ló hi va ta los, az is -
ko la törzs lap ján sze rep lõ neve, to váb bá az azo no sí tó szá -
ma tün tet he tõ fel.”

Hatályba léptetõ rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
 (2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor az in téz mény ben
mû kö dõ élel mi szer áru sí tó üz let (áru au to ma ta) mû köd te té -
sé re vo nat ko zó szer zõ dést az 1.  §-ban meg ha tá ro zott el já -
rás le foly ta tá sát kö ve tõ en fe lül kell vizs gál ni. A nevelési-
 oktatási in téz mény ve ze tõ je 2006. feb ru ár 28-ig be szer zi
az is ko la-egész ség ügyi szol gá lat szak vé le mé nyét, vala -
mint szük ség sze rint az is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve -
zet (kö zös ség) – az R. 6/D.  § (2) be kez dé se sze rin ti – ál lás -
fog la lá sát és en nek ered mé nye kép pen kez de mé nye zi az
áru kí ná lat cse ré jét. Ha fel hí vá sa nem ve zet ered mény re – a 
meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint – fel mond ja az élel mi -
szer áru sí tó üz let vagy áru au to ma ta mû köd te té sé re kö tött
megállapodást.
 (3) Az in téz mény ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott, hasz ná lat ba
vett bi zo nyít vány-nyom tat vány ban – a sze mé lyi ada to kat
tar tal ma zó ol da lon – jól lát ha tó mó don, utó lag be jegy zés re 
ke rül jön a tanuló tizenegy jegyû azonosító száma.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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A pénzügyminiszter
42/2005. (XII. 22.) PM

rendelete

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról  szóló
13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
175.  §-ának (7) be kez dé sé ben, a he lyi adók ról  szóló 1990.
évi C. tör vény 46.  §-ában, valamint a gép jár mû adó ról
 szóló 1991. évi LXXXII. tör vény 19.  §-ának (6) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók és
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá ról,
ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.) PM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö -
vet ke zõ új d) pont tal egé szül ki, ezzel egy ide jû leg az ere -
de ti d)–f) pon tok e)–g) pon tok ra vál toz nak:

[Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés ki ter jed:]
„d) a lu xus adó ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó ha tó ság nak az (1) be kez dés ben fog lal tak tel je sí -
té sé hez a kö vet ke zõ nyil ván tar tá so kat kell lét re hoz nia:]

„c) az adó zó egye di ada ta it tar tal ma zó – fo lya ma to san
ve ze tett – adó szám la, kü lön az adó ról, a gép jár mû adó ról, a 
jö ve de lem adó ról, a ta laj ter he lé si díj ról, a lu xus adó ról és az 
ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték rõl,”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zó tör zsa dat nyil ván tar tá sa [2.  § (2) bek.
a) pont ja] a kö vet ke zõ ada to kat (a továb biak ban: törzs -
ada to kat) tar tal maz za:]

„b) az adó, a gép jár mû adó, a jö ve de lem adó, a ta laj ter he -
lé si díj, a lu xus adó ada ta it (a ki ve tett vagy a be val lott adók
és az adó elõ leg össze gét, a be val lott ta laj ter he lé si díj
össze gét, valamint az ezek össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges alap ada to kat).”

(2) Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó (adó tar to zás) meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges nem
ál lan dó (vál to zó) jel le gû ada tok nyil ván tar tá sa [2.  §
(2) bek. b) pont ja] tar tal maz za:]

„b) az épít mény adó, a te lek adó, a ma gán sze mély kom -
mu ná lis adó ja, a vál lal ko zók kom mu ná lis adó ja, a tar tóz -
ko dá si idõ utá ni ide gen for gal mi adó, az épít mény utá ni
ide gen for gal mi adó, az ipar ûzé si adó, a jö ve de lem adó, a
gép jár mû adó, a ta laj ter he lé si díj, a lu xus adó, az ál lam igaz -
ga tá si el já rá si il le té k, a pót lék és a bír ság be sze dé si szám -
lán jó vá írt, de vég le ge sen el nem szá mol ha tó be fi ze té sek
(át fu tó be vé te lek) ada ta it, a be fi ze tõ ne vét, a be fi ze tett
össze get, a be fi ze tés dá tu mát és az át fu tó té tel ren de zé se
ér de ké ben szük sé ges ada to kat.”

(3) Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zó adó szám lá ja [2.  § (2) bek. c) pont ja] tar tal -
maz za:]

„b) az (1) be kez dés b) pont já ban fel tün te tett adó azo no -
sí tó ada to kat, a ki ve tett vagy a be val lott adó, gép jár mû adó, 
jö ve de lem adó, lu xus adó, ta laj ter he lé si díj, a fi ze ten dõ ál -
lam igaz ga tá si el já rá si il le té k össze gét, a be val lott adó és az 
elõ írt adó elõ leg kü lön bö ze tét, valamint a be fi ze té sek
össze gét,”

4.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re, az ere de tei (6) be kez dés szá mo zá sa pe dig (7) be -
kez dés re vál to zik.

„(5) A lu xus adót a lu xus adó be sze dé si szám lá ra kell be -
fi zet ni.”

5.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A hi tel in té zet az adó ha tó ság szá má ra he lyi adók be -
fi ze té sé re adó ne men ként kü lön be sze dé si szám lát, a ma -
gán sze mély ter mõ föld-bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de -
lem adó be fi ze té sé re jö ve de lem adó be sze dé si szám lát, a
gép jár mû adó be fi ze té sé re gép jár mû adó be sze dé si szám lát, 
a lu xus adó be fi ze té sé re lu xus adó be sze dé si szám lát, a ta -
laj ter he lé si díj be fi ze té sé re ta laj ter he lé si díj be sze dé si
szám lát, (a továb biak ban együtt: adó be sze dé si szám la), az
ál lam igaz ga tá si el já rá si il le té k be fi ze té sé re ál lam igaz ga tá -
si el já rá si il le té k be sze dé si szám lát – a Fõ vá ro si ön kor -
mány zat adó ha tó sá ga szá má ra kü lön ál lam igaz ga tá si el já -
rá si il le té k be sze dé si szám lát – (a továbbiak ban: il le té k be -
sze dé si szám la) nyit. A hi tel in té zet a ké se del mi pót lék be -
sze dé sé re pót lék be sze dé si szám lát, a mu lasz tá si bír ság, az 
adó bír ság, az ön el len õr zé si pót lék és a vég re haj tá si költ -
ség be fi ze té sé re – ide ért ve az il le ték be sze dés kap csán
meg ál la pí tott vég re haj tá si költ sé get is – bír ság be sze dé si
szám lát nyit.”

6.  §

(1) Az R 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) Az adó ha tó ság – a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti
Igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) köz re mû kö -
dé sé vel – az adó ról, a gép jár mû adó ról, a jö ve de lem adó ról,
a ta laj ter he lé si díj ról, a lu xus adó ról, az ál lam igaz ga tá si el -
já rá si il le ték rõl, az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá -
sok ról az adó zók adó szám lá ján lévõ ada tok alap ján jú ni us
30-ai ál la pot nak meg fe le lõ fél éves, to váb bá a de cem ber
31-ei ál la pot nak meg fe le lõ év végi zá rá si össze sí tõt ké szít. 
A zá rá si össze sí tõ és az adó szám lák össze gei kö zött el té rés 
nem le het. A zá rá si össze sí tõ ki adá si té te le it ma gán sze -
mély és vál lal ko zó meg bon tás ban kell a fõ könyv ré szé re
át ad ni. A zá rá si össze sí tõt a 3., 3/b. és 3/c. szá mú mel lék le -
tek alap ján kell el ké szí te ni. A zá rá si össze sí tõ el ké szí té sé -
hez szük sé ges ki töl té si út mu ta tót a Pénz ügy mi nisz té rium
az Igaz ga tó sá go kon ke resz tül bo csát ja az adó ha tó sá gok
ren del ke zé sé re. Az adó ha tó ság az elsõ fél évi zá rá si össze -
sí tõt és annak mág ne ses adat hor do zó ját jú li us 20-áig, az év 
végi zá rá si össze sí tõt és annak mág ne ses adat hor do zó ját a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-áig el len õriz ve, alá írás sal és 
az adó ha tó ság pe csét jé vel el lát va az ille té kes Igaz ga tó ság
ré szé re meg kül di. Az adó ha tó sá gok zá rá si össze sí tõ i bõl az 
Igaz ga tó ság me gyei (fõ vá ro si) szin tû zá rá si össze sí tõt ké -
szít. A fél éves zá rá si össze sí tõt és annak mág ne ses adat -
hor do zó ját jú li us 30. nap já ig, az év végi zá rá si össze sí tõt
és annak mág ne ses adat hor do zó ját a tárgy évet kö ve tõ év
ja nu ár 30. nap já ig az Igaz ga tó ság a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) ré szé re meg kül di.”

(2) Az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az adó ha tó ság a ki ve tés sel meg ál la pí tott adók,
gép jár mû adó, lu xus adó ada ta i ról össze sí tõt ké szít, mág ne -
ses adat hor do zó ját a tárgy év má jus 20. nap já ig a te rü le ti -
leg ille té kes Igaz ga tó ság ré szé re meg kül di. A ki ve tés sel
meg ál la pí tott adók, a gép jár mû adó, lu xus adó ada ta i ról az
Igaz ga tó ság me gyei (fõ vá ro si) össze sí tõt ké szít, mág ne ses
adat hor do zó ját a tárgy év má jus 25. nap já ig a Kincs tár ré -
szé re meg kül di. Az adó be sze dés re kö te le zett ál tal be sze -
dett ide gen for gal mi adó (a továb biak ban: be sze dett adó), a 
jö ve de lem adó ada ta i ról az adó ha tó ság össze sí tõt ké szít,
mág ne ses adat hor do zó ját a tárgy évet kö ve tõ év má jus 20.
nap já ig meg kül di a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság ré szé -
re. A be sze dett adó, a jö ve de lem adó ada ta i ról az Igaz ga tó -
ság me gyei (fõ vá ro si) össze sí tõt ké szít, mág ne ses adat hor -
do zó ját a tárgy évet kö ve tõ év má jus 25. nap já ig a Kincs tár
ré szé re meg kül di. Az adó ha tó ság az „E”, illetve a „P” be -
tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lá tott gép jár mû vek
adó ada ta i ról a de cem ber 31-i ál la pot nak meg fele lõen
össze sí tést ké szít és a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-áig a
te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság ré szé re meg kül di. Az „E”, 
illetve a „P” be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lá tott
gép jár mû vek adó ada ta i ról az Igaz ga tó ság me gyei (fõ vá -
ro si) össze sí tõt ké szít, mág ne ses adat hor do zó ját a tárgy -
évet kö ve tõ év ja nu ár 25. nap já ig meg kül di a Kincs tár ré -
szé re. A ki ve té si össze sí tõt és a be sze dett adó ról, valamint
az „E” és a „P” be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lá -
tott gép jár mû vek adó ada ta i ról ké szült össze sí tõt az
5–11. szá mú mel lék le tek, a jö ve de lem adó össze sí tõt a
14. szá mú mel lék let, a lu xus adó ki ve té si össze sí tõt pe dig a 
20. szá mú mel lék let alap ján kell el ké szí te ni.”

(3) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Az adó ha tó ság a lu xus adó ról a 21. szá mú mel lék -
let sze rin ti adat tar ta lom mal össze sí tõt ké szít, annak mág -
ne ses adat hor do zó ját pe dig a tárgy év má jus 20. nap já ig a
te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság ré szé re meg kül di. A adó -
ha tó ság ál tal el ké szí tett össze sí tõk bõl az Igaz ga tó ság me -
gyei (fõ vá ro si) össze sí tõt ké szít, mág ne ses adat hor do zó ját
a tárgy év má jus 25. nap já ig a Kincs tár ré szé re meg kül di. A 
Kincs tár az össze sí tõk bõl 5 mun ka na pon be lül or szá gos
össze sí tõt ké szít, és az er rõl ké szült mág ne ses adat hor do -
zót a Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re meg kül di.”

(4) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Az adó ha tó ság nak a 22. szá mú mel lék let sze rin ti
adat tar ta lom mal és szer ke zet ben lu xus adó be val lá si
nyom tat ványt kell rend sze re sí te nie.”

7.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az adó ha tó ság a lu xus adó ada ta i ról  szóló 2006. évi
ki ve té si össze sí tõ mág ne ses adat hor do zó ját au gusz tus 15.
nap já ig kül di meg az Igaz ga tó ság ré szé re. Az adó ha tó ság
ál tal el ké szí tett ki ve té si össze sí tõk bõl az Igaz ga tó ság me -
gyei össze sí tõt ké szít, annak mág ne ses adat hor do zó ját
szep tem ber 1. nap já ig a Kincs tár ré szé re meg kül di. A
Kincs tár a me gyei (fõ vá ro si) össze sí tõk bõl 5 mun ka na pon
be lül or szá gos össze sí tõt ké szít, és az er rõl ké szült mág -
neses adat hor do zót a Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re meg -
küldi.

(3) Az adó ha tó ság a 2006. év ben a lu xus adó ról  szóló
21. szá mú mel lék let sze rin ti õsze sí tõ mág ne ses adat hor do -
zó ját au gusz tus 15. nap já ig kül di meg az Igaz ga tó ság ré -
szé re. Az adó ha tó ság ál tal el ké szí tett össze sí tõk bõl az
Igaz ga tó ság me gyei össze sí tõt ké szít, annak mág ne ses
adat hor do zó ját szep tem ber 1. nap já ig a Kincs tár ré szé re
meg kül di. A Kincs tár a me gyei (fõ vá ro si) össze sí tõk bõl
5 mun ka na pon be lül or szá gos össze sí tõt ké szít, és az er rõl
ké szült mág ne ses adat hor do zót a Pénz ügy mi nisz té rium ré -
szé re meg kül di.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 3/a. és 4. szá mú mel lék le te.

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te, az R. 13. szá mú mel lék le te he lyé be 
e ren de let 3. szá mú mel lék le te, az R. 13/a. szá mú mel lék le -
te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te, az R. 13/b. szá -
mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú mel lék le te, az
R 16. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te, az R. 16/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
7. szá mú mel lék le te lép, egy ide jû leg az R. ki egé szül
20. szá mú mel lék let ként e ren de let 8. szá mú mel lék le té vel,
21. szá mú mel lék let ként e ren de let 9. szá mú mel lék le té vel,
valamint. 22. szá mú mel lék let ként e ren de let 10. szá mú
mellékle tével.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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Adózók Nyitó Folyó  évi Évközi változás Technikai Helyesbített Helyesbített
száma összes nem esedékes túlfizetés terhelés Felszámolás, megszünés helyesbítés múlt évi folyó évi 

hátralék hátralék múltra folyóra múltra folyóra hátralék terhelés
múltra folyóra

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Adónem megnevezése
   magánszemély
   vállalkozó
Pótlék
Bírság

Elszámolásra nem került befizetés

Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés)

ZÁRÁSI ÖSSZESÍT  II. Ft-ban
magán-
személy

vállalkozó
Összes Hátralék

     Bevételek helyesbített múlt évi folyó évi összes  nem esedékes túlfizetés változás
     Nyitó egyenleg tartozás el írásra el írásra hátralék hátralék
     Bevétel 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
     Átfutó bevétel Adónem megnevezése

     Bevétel összesen    magánszemély

     Átfutó visszafizetés    vállalkozó

     Átvezetett befizetések Pótlék

     Költségvetést l visszakapott bevétel Bírság

     Bevételek együtt Elszámolásra nem került befizetés

     Kiadások Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés)

10 Visszatérítés el z  évi túlfizetésb l

11 Visszatérítés folyó évi túlfizetésb l

12 Érdekeltségi célú utalás

13 Gépjármüadó

15 Építményadó

16 Telekadó

17 Magánszemélyek kommunális adója Ft-ban

18 Vállalkozók kommunális adója Adózók Adótárgyak Gjt. 8. § (2)-(4) bek. alapján adott

19 Ipar zési adó száma száma kedvezmény (10. oszlopból)

20 Luxusadó 1. 2. 3.

21 Egyéb utalás

22 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

23 Idegenforgalmi adó (építmény után)

24 Jövedelemadó

25 Pótlék

26 Bírság

27 Talajterhelési díj

28 Adószámlák közötti átutalás

29 Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adó

36 Helyszíni bírság

37 Saját szabálysértés

     Költségvetést l visszakapott utalás

     Kiadás összesen

     Számla egyenleg

Z á r á s i  ö s s z e s í t   I. 
(az adó, a gépjárm adó, a luxusadó, a  jövedelemadó, a talajterhelési díj, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság számlán szerepl  adatok  összesítéséhez )

(          év               hó         nap)

Terhelés Törlés

(gépjárm adó zárási összesít höz)

ZÁRÁSI ÖSSZESÍT  III.

1.

Megnevezés
miatti csökkenés

1.

Megnevezés Befizetés Záró
Forint
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IDEGENFORGALMI ADÓ
(tartózkodási id  után vagy szállásdíj, ellenérték alapján)

20 .   évi feldolgozási összesít

Megnevezés Jellemz  érték  Adómegállapítás
(szám) (Ft)

     Tartózkodási id  után

     1. Vendégéjszakák száma

     2. IDEGENFORGALMI ADÓ

     3. Htv. 31. § (1) bekezdésének a) pontja alapján mentes

     4. Htv. 31. § (1) bekezdésének b) pontja alapján mentes

     5. Htv. 31. § (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes

     6. Htv. 31. § (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes

     7. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

     8. IDEGENFORGALMI ADÓ / 2-3 -4-5-6-7/

     Szállásdíj, ellenérték alapján

     9. Vendégéjszakákra es  szállásdíj, ellenérték

   10. IDEGENFORGALMI ADÓ

   11. Htv. 31. § (1) bekezdésének a) pontja alapján mentes

   12. Htv. 31. § (1) bekezdésének b) pontja alapján mentes

   13. Htv. 31. § (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes

   14. Htv. 31. § (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes

   15. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

   16. IDEGENFORGALMI ADÓ /10-11-12-13-14-15 /

   17. IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN / 2+10 /

   18. Htv. alapján mentes /3+4+5+6+11+12+13+14/

   19. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény /7+15/

   20. BESZEDETT IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN /8+16/
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1. tábla

Ft

Megnevezés Összesen

0-2 500 000 2 500 001-5 000 000 5 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó,
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Ipar zési adó
2005. évi feldolgozási összesít

Magánszemély vállalkozó
vállalkozási szint  adóalap
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Ft

Megnevezés Összesen

0-2 500 000 5000 001-10 000 00 10 000 001-100 000 000 100 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikaieredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Nem magán személy vállalkozó (kivéve a 3-6 táblákat)
vállalkozási szint  adóalap
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3.  tábla

Ft

Megnevezés Összesen

0-50 000 000 50 000 001-100 000 000 100 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosításitechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó,
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás
vállalkozási szint  adóalap
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4. tábla

Ft

Megnevezés Összesen

0-50 000 000 50 000 001-100 000 000 100 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó,
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Biztosítók
vállalkozási szint  adóalap
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Megnevezés Összesen

0-50 000 000 50 000 001-100 000 000 100 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Befektetési vállalkozások
vállalkozási szint  adóalap
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6. tábla

Ft

Megnevezés Összesen

0-50 000 000 50 000 001-100 000 000 100 000 001-
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek  50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Kockázati t ke társaságok és kockázati t kealapok
vállalkozási szint  adóalap
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  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)

  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok (+)

  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)

  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)

  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)

  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)

  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)

  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)

  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)

 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)

 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)

 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)

 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)

 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)

 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)

 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)

 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)

 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)

 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)

 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)

 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]

 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)

 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)

 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke

 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)

 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]

 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)

 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)

 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)

 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ

 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)

 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege 

Mindösszesen
vállalkozási szint  adóalap
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Megnevezés Mez gazdaság, Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia, gáz,
erd gazdáslkodás, g z, vizellátás

halászat
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Ipar zési adóbevallás nemzetgazdasági ágazatok szerinti adatai
2005. év
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Ft
Megnevezés Épít ipar Kereskedelem, Szálláshely, Szállítás, raktározás,

javítás szolgáltatás, posta, távközlés
vendéglátás

  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege
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Ft
Megnevezés Pénzügyi tevé- Ingatlanügyle- Oktatás Egészségügyi,

kenység tek, gazdasági szociális ellátás
szolgáltatás

  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege
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Ft
Megnevezés Egyéb közösségi, Mindösszesen

személyi szol-
gáltatás

  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a (+)
  3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 50 %-a (+)
  4. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  5. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  6. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  7. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  8. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  9. Biztosítástechnikai eredmény (+)
 10. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
 11. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 12. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 13. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 14. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 15. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 16. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 17. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 18. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 19. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 20. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 21. Htv. szerinti nettó árbevétel (ÁFA nélkül) [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)-(16+17+18+19+20)]
 22. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 23. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 23/a. A 23. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 24. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 25. HTV. SZERINTI ADÓALAP [21-(22+23+24)]
 26. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 27. FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ MENTESSÉGGEL CSÖKKENTETT ADÓALAP (25-26)
 28. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 29. Adózás alá es  adóalap  (27-28)
 30. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 31. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 32.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 33. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 34. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [30-(31+32+33)]
 35. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege
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Ft
Megnevezés Összesen

0-2 500 000 2 500 000-5 000 000 5 000 000-
 NEM AZ EGYSZER SÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
     1. Személyi jövedelemadó szerinti bevétel
     2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap
     3.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (-)
     4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
     5. Adózás alá es  adóalap  [2-(3+4)]
     6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
     7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
     8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
     9. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
  10. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [6-(7+8+9)]
 EGYSZER SÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
  Magán személy vállalkozó
     1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
     2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap (50 %)
     3.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (-)
     4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
     5. Adózás alá es  adóalap  [2-(3+4)]
     6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
    7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
    8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
    9. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
  10. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [6-(7+8+9)]

11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

  Nem magán személy vállalkozó
    1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
    2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap (50 %)
    3.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (-)
    4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
    5. Adózás alá es  adóalap  [2-(3+4)]
   6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
   7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
   8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
   9. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [6-(7+8)]
  10 . A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege
   1. Egyszer sített vállalkozói adó alanya (f )
   2. Egyszer sített vállalkozói adó alanya és és az egyszer sített adóalap megállapítási módot választja (f )

vállalkozási szint  adóalap

Egyszer sített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok
ipar zési adóbevallásának

20    . évi feldolgozási összesít je

Egyszer sített adóalap megállapítási módot választó adóalany
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[16. számú melléklet a 32/1999. (XII. 22.) PM rendelethez]
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H E L Y I  I P A R Z É S I  A D Ó B E V A L L Á S  

2005. adóévr l _________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l

Az adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás napja:   

Az adóhatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

Az adóhatóság  azonosító száma:_________________________________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                                                                          Az átvev  aláírása 

AZONOSÍTÓ ADATOK 

1. Az adózó neve (cégneve):_____________________________________________________________________ 

  címe (lakóhelye, székhelye):  

___________________________________________________________________________________________ 

  telephelye: __________________________________________________________________________________ 

  levelezési címe:   
___________________________________________________________________________________________ 

    adószáma:

    adóazonosító jele: 

    statisztikai számjele: 

    bankszámlaszáma: 

    A bevallás kitölt jének neve, telefonszáma: _______________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________ 

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelel  négyzetbe x-szel jelölje.) 

2.1. Éves bevallás 
2.2. Záró bevallás 
2.3. El társasági bevallás 
2.4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása    
2.5. Évközben kezd  adózó bevallása 
2.6   Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének 

évér l készült évközi bevallása 
2.7   A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez -

 gazdasági stermel  bevallása 
2.8   A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési 

 tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott  bevallás 

    év  hó nap

                                  

                        

      _  _   

         

       _ _ _

       - -
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3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.) 

3.1   Felszámolás                                                                              
3.2   Végelszámolás                                                                         
3.3   Átalakulás                                                                                 
3.4   A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése        
3.5   Hatósági megszüntetés                                                              
3.6   El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti kérelmét 
        elutasították vagy kérelmét a bejegyzés el tt visszavonta
3.7   Székhely áthelyezése 
3.8   Telephely megszüntetése                                                          
3.9   Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése                
3.10 A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül  
        helyezése  
3.11 Egyéb                                                                                        

4. Bevallási id szak:

5.

A kiegészít  lapok jelölésének megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.

6. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata

6.1 A 2005. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározási módját választottam (a személyi 
jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb magánszemély adóalanyok részére, akik 2004. 
adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.2 A 2006. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározásának módját választom (a személyi 
jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok 
részére, akik 2005. adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.3  A 2005. adóévben, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszer sített megállapítási 
módját választottam. 

6.4 A 2006. adóévre, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az ipar zési adónál az egyszer sített 
adóalap meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

7. Könyvvezetés módja: (A megfelel  kockába tegyen egy x-et!)
1. egyszeres                                                     
2. kett s                                            
3. bevételi és költségnyilvántartás     
4. bevételi nyilvántartás 

év hó naptól év hó napig

A B  C  D  E  F  G  

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere: 

(A Htv. mellékletének 2.2 pontjában szerepl  vezetékes gázszolgál- 
tatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végs  fogyasztó  
részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.) 

       ( A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.)  
       - személyi jelleg  ráfordítással arányos  

       - eszközérték arányos 

       - személyi jelleg  ráfordítás és eszközérték arányos együtt 
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9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 
Az adatokat 

forintban kell 
megadni 

Az adóhatóság 
tölti ki! 

911 Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel  
        (részletezése külön lapon található) 
912  Eladott áruk beszerzési értéke
913  Közvetített szolgáltatások értéke 
    9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
914  Anyagköltség   
915 Htv. szerinti  - vállalkozási szint  – adóalap  
[911-(912+913+914)]
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 
917 A 916. pontban szerepl  mentességgel csökkentett Htv. szerint  - 

vállalkozási szint  - adóalap (915-916) 
918 Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 917. alatti
adóalap megosztása szerinti települési szint  - adóalap
919 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen 

(9191+9192+9193+9194+9195)
9191 
9192 
9193 
9194 
9195 
920 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (918-919) 
921 Adóalapra jutó ipar zési adó  összege (920. sor  x    %) 
922 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen 

       (az önkormányzat rendeletében megállapított, az ipar zési
 adóból levonható mentesség, kedvezmény) (9221+9222+9223+9224) 
9221 
9222 
9223 
9224 
923 Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után  az  
adóévben  megfizetett és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege 
924 Kommunális beruházás miatt magánszemély által  levonható   
kedvezmény  összege (1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján) 
925 Ipar zési adófizetési kötelezettség 
 [921-(922+923+924)] 
926 Adóel legre befizetett összeg 
927 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 
928 Még fizetend  adó [925-(926+927)] 
929 Adótúlfizetés összege (926+927)-925] 

10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 

1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál)  
nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)     
Amennyiben tartozása van, az G jel  kiegészít  lapot is ki kell tölteni! 

2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje! 

3. Az adótúlfizetés összegéb l visszatéríthet  adót az alábbi összegben kérem  
esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóel leg-fizetési kötelezettségemre elszámolni.           Ft 

4 Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni:        

A 2006. évi adóel leg megállapításhoz szükséges tájékoztató adat 

Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap összege                Ft 
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Figyelem! 
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellen rzése érdekében a bevalláshoz további részletez
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelez .
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_________________________________,  

.____________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz  személy neve: __________________________________________ 

adószáma, vagy adóazonosító jele:________________________________________________________________ 

adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakért i engedélyének száma, kelte:______________________ 

Ellenjegyzés dátuma:   

A bevallást ellenjegyzem: 
____________________________________ 

                                                                                                                      adótanácsadó, adószakért  aláírása 

    év  hó nap

    év  hó nap
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A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

2005. adóévr l _______________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi 

ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„A” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Adószáma:          

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):    

Az adatokat forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113)-(9114+9115+9116)] 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) 
kamatok 50 %-a 
9113 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg
bevételek 50 %-a 
9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó 
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege
9116 Felszolgálási díj árbevétele   

_____________________________________________,
                                                                                             

      ________________________________________ 
      (cégszer ) aláírás             

      _  _  

         

év hó nap 
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B

A vállalkozási szint  adóalap megosztása 

2005. adóévr l _______________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„B” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Adószáma:        

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):    

_________________________________,

____________________________________ 
                                                                                                               (cégszer ) aláírás 

     _  _  

         

Az adatokat Ft-ban 
kell megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115+9116-9117) 
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek   
9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei   
9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó 
árbevétele 
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele   
9115 Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének  
nyereségjelleg  különbözete 
9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 
9117 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások   

    év  hó nap
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C

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

2005. adóévr l _____________________önkormányzat  illetékességi  területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„C” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Adószáma:       

Technikai száma: _________________________________________________________

 Az adatokat Ft-ban 
kell megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115+9116-9117) 
9111 Biztosítástechnikai eredmény 

9112 Nettó m ködési költségek 

9113 Befektetésekb l származó biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/vesztességének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések 
nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint egyéb 
növel  tételek 
9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések   

_________________________________,

___________________________________
(cégszer ) aláírás 

       _ _

    év  hó nap
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D

Befektetési vállalkozások 
 nettó árbevételének a kiszámítása

2005. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l

szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„D” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Adószáma:    

Technikai száma: ____________________________________________________________ 

 Az adatokat forintban kell 
megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115) 
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek együttes 
összege
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei   

9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele   

9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  
9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 

_________________________________,

________________________________
(cégszer ) aláírás 

      _  _

    év  hó nap
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E

Kockázati t ketársaságok és kockázati t kealapok
 nettó árbevételének a kiszámítása 

2005. adóévr l __________________________önkormányzat illetékességi 
területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni 

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„E” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Adószáma:     

Technikai száma: ___________________________________________________________________ 

 Az adatokat Ft-ban kell 
megadni 

Az adóhatóság tölti 
ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114-9115-9116) 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

9112 Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) 
kamatok 50%-a 
9113  Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek 
50%-a
9114 Befektetett pénzügyi eszközöknek min sül
részvények, részesedések a mérlegkészítés id pontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen 
befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés 
együttes összege 
9115 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó 
9116 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege

_________________________________,

________________________________
                                                                                              (cégszer ) aláírás  

      _  _ 

    év  hó nap
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F

A vállalkozási szint  adóalap megosztása 

2005. adóévr l _______________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 
„F” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Adószáma:        

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):    

_________________________________,

      ___________________________________
                                                                                                    (cégszer ) aláírás             

      _  _  

          

Az adatokat forintban 
                           kell megadni 

101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – 
figyelembe veend  összes személyi jelleg  ráfordítás összege 
102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után 
az adóévben - a Htv. melléklete szerint – figyelembe veend
személyi jelleg  ráfordítás összege 
103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 
településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege 
104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veend
– a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege 
105 Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást 
közvetlenül a végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az 
összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele  
106 Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást 
közvetlenül a végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az 
önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatásnyújtásából 
származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

    év  hó nap
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Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatokat a valóságnak megfelelnek. 
 ____________________________________ 

(cégszer ) aláírás 

                      G 
Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról 

_______adóévr l_______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni  

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó „G” jel  kiegészít  lap 
                  
Az adózó neve (cégneve):     
Adószáma, adóazonosító jele:       

Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség  köztartozásaim állnak fenn: 

A tartozást nyilvántartó szervezet A tartozás 

megnevezése számlavezet  pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelz száma összege (Ft) 

01.                 

02.                 

03.                 

04.                 

05.                 

06.                 

07.                 

08.                 

09.                 

10.                 

11.         

12.         



7. számú melléklet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelethez

[16/a. számú melléklet a 32/1999. (XII. 22.) PM rendelethez]
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H E L Y I  I P A R Z É S I  A D Ó B E V A L L Á S  

2006. adóévr l __________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l

Az adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás napja:  

Az adóhatóság megnevezése:   _________________________________________________________________________ 

Az adóhatóság  azonosító száma: _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                  ____________________________________________ 
                        Az átvev  aláírása 

1. Azonosító adatok 

 Az adózó neve (cégneve): ______________________________________________________________________ 

 címe (lakóhelye, székhelye): 

 ___________________________________________________________________________________________ 

telephelye:   

____________________________________________________________________________________________ 

Levelezési címe: 

____________________________________________________________________________________________ 

 adószáma:   

 azonosító jele:     

 statisztikai számjele:

bankszámlaszáma:  

 A bevallás kitölt jének neve, telefonszáma: _______________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________________________

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelel  négyzetbe x-szel jelölje.) 

  2.1. Éves bevallás  
  2.2. Záró bevallás 
  2.3. El társasági bevallás 
  2.4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása    
  2.5. Évközben kezd  adózó bevallása 
  2,6  Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének 

évér l készült évközi bevallása 
2.7  A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez -

 gazdasági stermel  bevallása 
  2.8 A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési

  tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott   bevallás 

    év  hó nap 

               

                         

      _  _  

         

      _   _ _

      - -
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3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.) 

    3.1    Felszámolás                                                                              
    3.2    Végelszámolás                                                                         
    3.3    Átalakulás                                                                                 
    3.4    A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése        
    3.5    Hatósági megszüntetés                                                              
    3.6    El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti   kérelmét
             elutasították  vagy kérelmét a bejegyzés el tt  visszavonta
    3.7   Székhely áthelyezése 
    3.8   Telephely megszüntetése                                                          
    3.9    Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése                
    3.10  A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül  helyezése  
    3.11  Egyéb                                                                                        

 4. Bevallási id szak:

 5.

            

A benyújtott kiegészít  lapok jelölésének megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.

6. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata

6.1 A 2006. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározási módját választottam (a személyi jövedelemadóban 
átalányadózást választó adózók, azon egyéb magánszemély adóalanyok részére, akik 2005. adóévben 4 millió Ft nettó 
árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.2 A 2007. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározásának módját választom (a személyi jövedelemadóban 
átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik 2006. adóévben 
4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.3 A 2006. adóévben, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszer sített megállapítási módját 
választottam.

6.4 A 2007. adóévre, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az ipar zési adónál az egyszer sített adóalap 
meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

7. Könyvvezetés módja: (A megfelel  kockába tegyen egy x-et!) 

1. egyszeres                                                       
2. kett s                                            
3. bevételi és költségnyilvántartás     
4. bevételi nyilvántartás 

    év hó naptól év hó napig

A B  C  D  E  F  G  

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:

(A Htv. mellékletének 2.2 pontjában szerepl  vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a 
 végs  fogyasztó részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.) 
( A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.)  

- személyi jelleg  ráfordítással arányos  
 – eszközérték arányos 
 – személyi jelleg  ráfordítás és eszközérték arányos együtt 
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9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adatokat 
forintban kell 

megadni 

Az adóhatóság 
tölti ki! 

911 Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó árbevétel (részletezése  
külön lapon található) 

912  Eladott áruk beszerzési értéke
913  Közvetített szolgáltatások értéke 
    9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
914  Anyagköltség 
915 Htv. szerinti  – vállalkozási szint  – adóalap  
[911-(912+913+914)]
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 
917 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap 
       mentessége 
918 Mentességekkel csökkentett Htv. szerinti – a vállalkozási szint  – adóalap  
[915-(916+917)] 
919 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 918. sorban lév  adóalap 
megosztása szerinti – települési szint  adóalap
920 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen 
(9201+9202+9203+9204+9205)
9201 ……………………………………………………………… 
9202 ……………………………………………………………… 
9203 ……………………………………………………………… 
9204 ……………………………………………………………… 
9205 ……………………………………………………………… 
921 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (919-920) 
922 Adóalapra jutó ipar zési adó összege (921. sor  x    %) 
923 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen 
(az önkormányzat rendeletében megállapított,  az ipar zési  
adóból levonható mentesség, kedvezmény) (9231+9232+9233+9234) 
9231 …………………………………………………………………   
9232 ………………………………………………………………… 
9233 ………………………………………………………………… 
9234 ………………………………………………………………… 
924 Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után  az  
adóévben  megfizetett és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege 
925 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható  
kedvezmény összege (1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján) 
926 Ipar zési adófizetési kötelezettség [922-(923+924+925)] 
927 Adóel legre befizetett összeg 
928 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 
929 Még fizetend  adó [926-(927+928)] 
930 Adótúlfizetés összege [(927+928)-926] 

10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 

1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. 
(Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)     
Amennyiben tartozása van, az G jel  kiegészít  lapot is ki kell tölteni! 

2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje!  

3. Az adótúlfizetés összegéb l visszatéríthet  adót az alábbi összegben kérem  
esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóel leg-fizetési kötelezettségemre elszámolni.           Ft 

4 Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni:        
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Figyelem! 
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellen rzése érdekében a bevalláshoz további részletez
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelez .
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_________________________________________,  

___________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz  személy neve: ______________________________________________ 

adószáma:  

adóazonosító jele: 

adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakért i engedélyének száma, kelte: ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ellenjegyzés dátuma:  

A bevallást ellenjegyzem: 

                                                                                              _____________________________________________ 
                                                                                 adótanácsadó, adószakért  aláírása 

év hó nap

     _  _

         

    év hó nap
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A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi 

ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„A” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Adószáma:  

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):   

__________________________________________,  

                                                                                    ____________________________________________
                                                                                         (cégszer ) aláírás

_ _

         

Az adatokat forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel (9111-9112-9113-9114-9115) 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel    

9112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenérték 
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó 
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele   

    év hó nap
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B

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
 nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„B” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Adószáma:  

Technikai száma: _______________________________

__________________________________________,  

                                                                                                         _______________________________________ 
                                                                                                            (cégszer ) aláírás 

 Az adatokat forintban  
       kell megadni 

       Az adóhatóság 
             tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117]
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek   

9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei   

9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó ár-
bevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele   

9115 Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének 
nyereségjelleg  különbözete 
9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 
9117 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások   

_ _

    év hó nap
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 C 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ___________________________önkormányzat  illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„C” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ____________________________________ 

Az adatokat Ft-ban kell 
megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117] 

9111  Biztosítástechnikai eredmény   

9112 Nettó m ködési költségek   

9113 Befektetésekb l származó biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) 
nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  külön-
bözete
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, 
befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja 
szerint egyéb növel  tételek 

9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések   

__________________________________________,  
   

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás

_ _

    év hó nap
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D

Befektetési vállalkozások 
nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„D” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adószáma:        

Technikai száma: _______________________________________________

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

 Az adatokat forintban 
    kell megadni 

 Az adóhatóság  
         tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115) 
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek 
együttes összege 
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei   

9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység 
bevétele
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 

    év hó nap
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E

Kockázati t ketársaságok és kockázati t kealapok
 nettó árbevételének a kiszámítása 

2006. adóévr l ___________________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi 

ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„E” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ______________________________________________________________________ 

  Az adatokat Ft-ban  
kell megadni 

    Az adóhatóság  
            tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [9111+9112-(9113+9114+9115)] 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek min sül
részvények, részesedések a mérlegkészítés id pontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen 
befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés 
együttes összege 
9113 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
elszámolt ellenérték 
9114 Egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó 
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

    év hó nap
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F

A vállalkozási szint  adóalap megosztása

2006. adóévr l ________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

 „F” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):  

Az adatokat  forintban 
kell megadni 

101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe
veend  összes személyi jelleg  ráfordítás összege 

102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az 
adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veend  személyi jelleg
ráfordítás összege 
103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 
településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték 
összege
104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veend  – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege 
105 Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a
végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli 
törvény szerinti nettó árbevétele  
106 Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül
a végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat 
illetékességi területére jutó szolgáltatásnyújtásából származó számviteli 
törvény szerinti nettó árbevétele 

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

         

    év hó nap
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                              G 

Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról 

_________ adóévr l  _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni  

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó „G” jel  kiegészít  lap 
                  

Az adózó neve (cégneve):    

Adószáma, adóazonosító jele:        

Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség  köztartozásaim állnak fenn: 

A tartozást nyilvántartó szervezet A tartozás 

megnevezése számlavezet  pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelz száma összege (Ft) 

01.                 

02.                 

03.                 

04.                 

05.                 

06.                 

07.                 

08.                 

09.                 

10.                 

11.         

12.         

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
               ____________________________________

(cégszer ) aláírás 



8. számú melléklet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelethez

[20. számú melléklet a 32/1999. (XII. 22.) PM rendelethez]
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20    . évi kivetési összesít

Megnevezés Jellemz  érték Adómegállapítás

(f , db, m
2

, Ft) (Ft)

       Adóalanyok száma összesen (f )

       Adóalanyiság jogcíme

                    Tulajdonosok (f )

                    Vagyoni érték  jog jogosítottjai (f )

      Adóztatott ingatlanok száma (db)

 1.  Hasznos alapterület

 2.  A lakóingatlanok alapértéke

 3.  A lakóingatlanok számított értéke

 4.  Kivetett (fizetend ) luxusadó

 5.  A fizetett adóból a tv. 7. §-a alapján levonható helyi
      adók összege

 6.  Luxusadó  összesen (4-5)

Luxusadó kivetési irat



9. számú melléklet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelethez

[21. számú melléklet a 32/1999. (XII. 22.) PM rendelethez]
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Sor-
szám

Megnevezés
Egylakásos

lakóépületben
lév  lakás

Többlakásos
épületben,

egyéb
épületben

Üdül
Épület-

rész

1. Adóztatott ingatlanok hasznos alapterülete (m2)
2. Adóztatott ingatlanok alapértéke (Ft)
3. Adóztatott ingatlanok számított értéke (Ft)
4. Adóztatott ingatlanok korösszetétele (db)

          - 10 év alatti
          - 10-30 év közötti
          - 31-80 év között
          - 80 év fölött

5. Adóztatott ingatlan teljes felújitása az adóévet megel z en (db)
           - 10 éven belül történt
           - 20 éven belül történt

6. Adóztatott ingatlanok falazat szerinti összetétele (db)
 - tégla, k  falazatú, illetve monolit betonszerkezet  épület
 - házgyári panelszerkezet  épület, egyéb nem hagyományos 
    épít anyagból készült, illetve könny  szerkezet  épület
 - fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos épít anyagból
   épült épület

7. Adóztatott ingatlanok komfortfokozat szerinti összetétele (db)
 - összkomfortos (egyedi központi vagy etage f téssel)
 - összkomfortos (távf téssel) és a komfortos
 - félkomfortos

8. Adóztatott ingatlanban lév  lakószobák (félszobát is beleértve) száma (db)
 - 4-nél több szoba
 - 4 szoba
 - 4-nél kevesebb szoba

9. Többlakásos lakóépületben lév  lakások lakószobáinak  (db)
tájolás szerinti összetétele
 - a lakás egyik szobájának ablaka sem nyílik udvari vagy 
    északi irányba
 - minden egyéb megoldás
 - a lakás szobáinak legalább felében az ablakok udvarra vagy 
    északi irányba nyílnak

10. Többlakásos lakóépületben lév  lakások megközelíthet sége
szerinti összetétele (db)
 - a lakás az épület els  vagy második emeletén helyezkedik
   el és az épület felvonóval rendelkezik
 - minden más esetben
 - a lakás az épület harmadik vagy ennél magasabb emeletén 
    helyezkedik el és felvonóval nem rendelkezik az épület
 - a lakás az alagsorban helyezkedik el

Adatszolgáltatás a luxusadóról



10. számú melléklet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelethez

[22. számú melléklet a 32/1999. (XII. 22.) PM rendelethez]
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BEVALLÁS
a luxusadóról 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a 
f városi önkormányzat adóhatóságához.)

II. Adótárgy  
A lakóingatlan 
fajtája:

Egylakásos 
lakóépületben
lév  lakás

Többlakásos
épületben, egyéb 
épületben lév  lakás 

Üdül Épületrész

Címe: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

     

Helyrajzi száma:  / / /

III. Adótárgy hasznos alapterülete: 

_____________m2

IV. Adótárgy értékelésénél figyelembe veend  korrekciós tényez k
Lakással, üdül vel, épületrésszel  

kapcsolatos tényez k
Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév

 lakással kapcsolatos tényez k
1. Lakóépület, üdül  kora:

Épült:________ évben 

2. Lakóépület, üdül  teljes felújítása az adóévet megel z en
nem történt
________ évben történt 

3. Lakóépület, üdül  falazata (alkalmazott építési technológia):
tégla, k  falazatú, illetve monolit betonszerkezet  épület
házgyári panelszerkezet  épület, illetve egyéb nem 
hagyományos épít anyagból készült, illetve könny
szerkezet  épület, 
fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos 
épít anyagból épült épület

4. Lakóépület, üdül  komfort fokozata:

összkomfortos (egyedi központi vagy etage f téssel)
összkomfortos (távf téssel) vagy komfortos 
félkomfortos

5. Szobák és félszobák együttes száma:
4-nél több
4
4-nél kevesebb

6. Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév  lakás 
lakószobáinak tájolása 

a lakás egyik szobájának ablaka sem nyílik udvari vagy északi 
irányba
minden egyéb megoldás  
a lakás szobáinak legalább felében az ablakok udvarra vagy 
északi irányba nyílnak 

7. Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév  lakás 
megközelíthet sége

a lakás az épület els  vagy második emeletén helyezkedik el 
és az épület felvonóval rendelkezik
minden más esetben
a lakás az épület harmadik vagy ennél magasabb emeletén 
helyezkedik el és nem rendelkezik felvonóval az épület
a lakás az alagsorban helyezkedik el 

V. Adóalany 
Adóalany 
min sége:

Tulajdonos
Tulajdoni hányad: ________

Vagyoni érték  jog jogosultja
 Jog jellege:  Jogosultsági hányad: _______

kezel i jog
vagyonkezel i jog
haszonélvezet
használat joga

Adóalany neve: ll
Születési helye: ll Ideje:

   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adóazonosító jele: 
                      

Lakóhelye: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

     

Levelezési címe: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

                           

Pénzintézeti számlaszáma: k                 

I. Bevallás benyújtásának oka  
Bejelentkezés Változás bejelentése  Adókötelezettség

megsz nése
Lakóingatlan elidegenítése, 
vagyoni érték  jog megsz nése
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VI. Adótárgy elidegenítése esetén a vev :
Neve: ll
Lakóhelye: k       város 

község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

VII. Megállapodás 
Alulírott tulajdonostársak, vagyoni érték  jog jogosultjai (továbbiakban: tulajdonostárs) kijelentik, hogy a II. pont szerinti adótárgy 
vonatkozásában valamennyi, adóval kapcsolatos kötelezettséget a V. pont szerinti adóalany tulajdonostárs (a bevallás benyújtója)
teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. 

V. pont szerinti adóalany tulajdonostárs  

Név: l
          

       adóalany tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 2. 

Név: l  Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adóazonosító jele: 
                      

Lakóhelye: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

          

helység  év  hó  nap tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 3. 

Név: l  Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adóazonosító jele: 
                      

Lakóhelye: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

          

helység  év  hó  nap tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 4. 

Név: l  Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adóazonosító jele: 
                      

Lakóhelye: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

          

helység  év  hó  nap tulajdonostárs aláírása 

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

          

helység  év  hó  nap az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 



A pénzügyminiszter

43/2005. (XII. 22.) PM

rendelete

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról

és könyvelésérõl szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

1. §

Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl szóló,
módosított 32/1999. (XII. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 18/A. §-ának (2) bekezdése a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

[Illetékügyi programrendszer jóváhagyásának feltételei:]

„f) ha az önkormányzat a programrendszerrel rendelkezni jogosulttal a programrendszer használatáról és üzemelteté-
sérõl – fejlesztési költségektõl függetlenül meghatározott – éves díjban állapodik meg, akkor annak összege nem halad-
hatja meg az adott évre érvényes egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatárának felét.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú

melléklete, az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 3. §-ának 4. pontjában szereplõ „1990. évi XCI. törvény” szöveg-
rész „2003. évi XCII. törvény” szövegrészre, az R. 10. §-ában szereplõ „77. § (1) bekezdésében” szövegrész „rendelke-
zéseiben” szövegrészre, az R. 5. számú melléklete Kedvezmények, mentességek címû táblázat fejlécében szereplõ „Csa-
ládi gazdálkodó” szövegrész „Regisztrált mezõgazdasági termelõ” szövegrészre módosul.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 12. §-a (1) bekezdésében a „12. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontja” szövegrész, az R. 18. §-ában a „77. §-ának (2) bekezdése” szövegrész, valamint a „76. §-ának (2) bekezdé-
se” szövegrész.

(3) A 2005. évrõl szóló zárási összesítõt az R. 2005. december 31-én hatályos mellékleteinek megfelelõen kell elkészí-
teni.

(4) Az e rendelet kihirdetése napján üzemeltetett programrendszerek 2006. december 31-ig jóváhagyás nélkül alkal-
mazhatóak. A programrendszerek 2007. január 1-jét követõ alkalmazásához az R. 18/A. §-a szerinti jóváhagyás szük-
séges.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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............................................... 
illetékhivatal megnevezése 

Folyó évi el írás alakulása

1. Összes folyó évi el írás alakulása
1.1 Öröklési illeték         

Megnevezés
1.  

Lakás 
2. 

Term föld
3. 

Gépjárm
4. 

Értékpapír 

5. 
Egyéb 

ingatlan

6.  
Egyéb ingó 

7.  
Összesen

8. Összesen 
(halmozódás 

nélkül) 
Tulajdonszerzés 
Illetékalap (Ft)        - 
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más örökös szerint        - 
Kiszabott illeték (Ft)        - 
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más örökös szerint        - 
Ügyek (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Ingatlanok száma (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Örökösök száma (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
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Megnevezés
1.  

Lakás 
2. 

Term föld
3. 

Gépjárm
4. 

Értékpapír 

5. 
Egyéb 

ingatlan

6.  
Egyéb ingó 

7.  
Összesen

8. Összesen 
(halmozódás 

nélkül) 
Vagyoni érték  jog szerzés 
Illetékalap (Ft)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Kiszabott illeték (Ft)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Ügyek (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Ingatlanok száma (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
Örökösök száma (db)         
Megoszlása örökhagyó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más örökös szerint         
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1.2 Ajándékozási illeték         

Megnevezés
1.  

Lakás 
2. 

Term föld
3. 

Gépjárm
4. 

Értékpapír 

5. 
Egyéb 

ingatlan

6.  
Egyéb ingó 

7.  
Összesen

8. Összesen 
(halmozódás 

nélkül) 
Tulajdonszerzés 
Illetékalap (Ft)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Kiszabott illeték (Ft)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Ügyek (db)         
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más megajándékozott 
szerint.

        

Ingatlanok száma (db)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Ajándékozottak száma (db)         
Megoszlása ajándékozó- 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más megajándékozott 
szerint.

        

Vagyoni érték  jog szerzés 
Illetékalap (Ft)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
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Megnevezés
1.  

Lakás 
2. 

Term föld
3. 

Gépjárm
4. 

Értékpapír 

5. 
Egyéb 

ingatlan

6.  
Egyéb ingó 

7.  
Összesen

8. Összesen 
(halmozódás 

nélkül) 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Kiszabott illeték (Ft)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Ügyek (db)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más megajándékozott 
szerint.

        

Ingatlanok száma (db)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke        - 
 házastársa        - 
 szül je        - 
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
       - 

 egyéb unokája        - 
 nagyszül je        - 
 testvére        - 
minden más megajándékozott 
szerint.

       - 

Ajándékozottak száma (db)        - 
Megoszlása ajándékozó 
 gyermeke         
 házastársa         
 szül je         
 háztartásban eltartott szül

nélküli unokája 
        

 egyéb unokája         
 nagyszül je         
 testvére         
minden más megajándékozott 
szerint.
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1.3 Visszterhes vagyonátruházási illeték

Megnevezés
1.  

Lakás 
2.  

Term föld
3.  

Gépjárm

4.  
Egyéb 

ingatlan

5.  
Egyéb ingó 

6.  
Összesen

7. Összesen 
(halmozódás 

nélkül) 
Tulajdonszerzés 
Illetékalap (Ft)       - 
Kiszabott illeték (Ft)       - 

Szerz dések száma (db)        
Ingatlanok száma (db)       - 
Vagyonszerz k száma (db)        
Vagyoni érték  jogszerzés 
Illetékalap (Ft)       - 
Kiszabott illeték (Ft)       - 

Szerz dések száma (db)        
Ingatlanok száma (db)       - 
Vagyonszerz k száma (db)        

 1.4 Eljárási illeték       
 Eljárási illeték 

Megnevezés Fizetésre kötelezettek száma  
(db) 

Ügyek száma (db) Illeték (Ft) 

 1. Államigazgatási eljárási illeték       
 2. 1. sorból: ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték       
 3. 1. sorból: intézményi megkeresés alapján       
 4. 1. sorból: ügyfél más szervhez benyújtandó kérelmére       
 5. 1. sorból: illetékhivatali ellen rzés nyomán       
 6. 1. sorból els  fokú illetéküggyel kapcsolatban felmerült illeték 
(méltányosság, igazolás) 

      

 7. 1. sorból illetékügy fellebbezése után       
 8. Bírósági eljárási illeték       
 9. 8. sorból: bírósági jegyzék alapján       
 10. 8. sorból: utólagos elszámolással fizetett       
 11. 8. sorból: ügyfél kérelmére       
 12. 8. sorból: illetékhivatali ellen rzés nyomán       
 13. Összesen       

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

P. H. 

......................................... 
aláírás
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.................................................... 
illetékhivatal megnevezése 

2. Lakás (teljes tulajdon) szerzése és lakástulajdonok cseréje esetén fizetend  visszterhes vagyonátruházási illeték el írások alakulása 

   Teljes tulajdon (1/1 hányad) szerzése  
[Itv. 21. § (1)-(2) bekezdés, 22. §] 

 Lakástulajdonok cseréje  
[Itv. 21. § (3)-(4), (8) bekezdés] 

 Illetékalap (Ft)  Illetékalap  
(Ft)

 Kiszabott
illeték (Ft) 

 Ingatlanok  
száma (db) 

 Illetékalap
(Ft)

 Kiszabott
illeték (Ft) 

 Ügyletek
száma (db) 

 0-1 000 000             
 1 000 001-2 000 000             
 2 000 001-3 000 000             
 3 000 001-4 000 000             
 4 000 001-5 000 000             
 5 000 001-6 000 000             
 6 000 001-7 000 000             
 7 000 001-8 000 000             
 8 000 001-9 000 000             
 9 000 001-10 000 000             
 10 000 001-11 000 000             
 11 000 001-12 000 000             
 12 000 001-13 000 000             
 13 000 001-14 000 000             
 14 000 001-15 000 000             
 15 000 001-16 000 000             
 16 000 001-17 000 000             
 17 000 001-18 000 000             
 18 000 001-19 000 000             
 19 000 001-20 000 000             
 20 000 001-21 000 000             
 21 000 001-22 000 000             
 22 000 001-23 000 000             
 23 000 001-24 000 000             
 24 000 001-25 000 000             
 25 000 001-26 000 000             
 26 000 001-27 000 000             
 27 000 001-28 000 000             
 28 000 001-29 000 000             
 29 000 001-30 000 000             
 30 000 000 felett             
 Összesen             

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

P. H. 

......................................... 
aláírás
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.......................................... 
illetékhivatal megnevezése 

3. Ingatlanforgalmazási célú, ingatlanalap általi, valamint hitelintézeti ingatlanszerzések                
 Ingatlanalap ingatlanszerzése  

(Itv. 23/A. §) 
 Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés  

(Itv. 23/A. §) 
 Hitelintézeti ingatlanszerzés  

(legfeljebb három éves id tartamra) (Itv. 23/B. 
§) 

 Lakás  Term föld  Egyéb  Lakás  Term föld  Egyéb  Lakás  Term föld  Egyéb Forgalmi érték sáv  
(Ft)

Il-  
leték- 
alap  
(Ft) 

Ki-
sza-  
bott
il-  

leték  
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá-  
ma  
(db)

Il-  
leték- 
alap 
(Ft) 

Ki-
sza-  
bott
il-  

leték  
(Ft) 

Ingat- 
lanok
szá-  
ma  
(db)

Il-  
leték- 
alap  
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték-
alap 
(R) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték-
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték-
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Ingat- 
lanok
szá-  
ma  
(db)

Il-  
leték- 
alap  
(Ft) 

Ki-
sza-  
bott
il-  

leték  
(Ft) 

Ingat- 
lanok
szá-  
ma  
(db)

Il- 
leték-
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 

bott il-
leték 
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték-
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Ingat-
lanok
szá- 
ma 
(db)

 0-1 000 000                                                       
 1 000 001-2 000 000                                                       
 2 000 001-3 000 000                                                       
 3 000 001-4 000 000                                                       
 4 000 001-5 000 000                                                       
 5 000 001-6 000 000                                                       
 6 000 001-7 000 000                                                       
 7 000 001-8 000 000                                                       
 8 000 001-9 000 000                                                       
 9 000 001-10 000 000                                                       
 10 000 001-11 000 000                                                       
 11 000 001-12 000 000                                                       
 12 000 001-13 000 000                                                       
 13 000 001-14 000 000                                                       
 14 000 001-15 000 000                                                       
 15 000 001-16 000 000                                                       
 16 000 001-17 000 000                                                       
 17 000 001-18 000 000                                                       
 18 000 001-19 000 000                                                       
 19 000 001-20 000 000                                                       
 20 000 001-21 000 000                                                       
 21 000 001-22 000 000                                                       
 22 000 001-23 000 000                                                       
 23 000 001-24 000 000                                                       
 24 000 001-25 000 000                                                       
 25 000 001-26 000 000                                                       
 26 000 001-27 000 000                                                       
 27 000 001-28 000 000                                                       
 28 000 001-29 000 000                                                       
 29 000 001-30 000 000                                                       
 30 000 000 felett                                                       
 Összesen                                                       

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

P. H. 

.............................................. 
aláírás
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................................................ 
illetékhivatal megnevezése 

4. Ingatlan és ingó öröklése
Örökös által szerzett tulajdonjog

Lakás Term föld Egyéb ingatlan Értékpapír Egyéb ingó

Egy örökös 
által szerzett 

vagyon 
Illetékalap sáv

(Ft) Il-  
leték- 
alap  
(Ft) 

Ki-
sza-  
bott
il-  

leték  
(Ft) 

Örö-
kösök
szá-  
ma  
(db)

Il-  
leték-  
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Örö-
kösök
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték- 
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Örö-
kösök
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték- 
alap 
(Ft) 

Ki-
sza- 
bott
il- 

leték 
(Ft) 

Örö-
kösök
szá- 
ma 
(db)

Il- 
leték- 
alap 
(Ft) 

Ki-
sza-  
bott
il-  

leték  
(Ft) 

Örö-
kösök
szá-  
ma  
(db)

Il-  
leték-  
alap  
(Ft)

Örö-
kösök
szá- 
ma  
(db)

 0-100 000                  
 100 001-200 000                  
 200 001-300 000                  
 300 001-400 000                  
 400 001-500 000                  
 500 001-600 000                  
 600 001-700 000                  
 700 001-800 000                  
 800 001-900 000                  
 900 001-1 000 000                  
 1 000 001-1 100 000                  
 1 100 001-1 200 000                  
 1 200 001-1 300 000                   
 1 300 001-1 400 000                  
 1 400 001-1 500 000                  
 1 500 001-1 600 000                  
 1 600 001-1 700 000                  
 1 700 001-1 800 000                  
 1 800 001-1 900 000                  
 1 900 001-2 000 000                  
 1 000 001-2 000 000                                 
 2 000 001-3 000 000                                 
 3 000 001-4 000 000                                 
 4 000 001-5 000 000                                 
 5 000 001-6 000 000                                 
 6 000 001-7 000 000                                 
 7 000 001-8 000 000                                 
 8 000 001-9 000 000                                 
 9 000 001-10 000 000                                 
 10 000 001-11 000 000                                 
 11 000 001-12 000 000                                 
 12 000 001-13 000 000                                 
 13 000 001-14 000 000                                 
 14 000 001-15 000 000                                 
 15 000 001-16 000 000                                 
 16 000 001-17 000 000                                 
 17 000 001-18 000 000                                 
 18 000 001-19 000 000                                 
 19 000 001-20 000 000                                 
 20 000 001-21 000 000                                 
 21 000 001-22 000 000                                 
 22 000 001-23 000 000                                 
 23 000 001-24 000 000                                 
 24 000 001-25 000 000                                 
 25 000 001-26 000 000                                 
 26 000 001-27 000 000                                 
 27 000 001-28 000 000                                 
 28 000 001-29 000 000                                 
 29 000 001-30 000 000                                 
 30 000 000 felett                                 
 Összesen                                 

Kelt: ...............................................................
P. H. 

......................................... 
aláírás
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illetékhivatal megnevezése 

Tárgyid szak végén nyilvántartott kintlév ség megoszlása 

......... év ................................................ hó ......... nap 

     

Kintlév ség

 2001.  
december  

31-ig joger ssé
vált

 2002. január 1. 
és december  
31. között  

joger ssé vált 

 2003. január 1. 
és december  
31. között  

joger ssé vált 

 2004. január 1.  
és december  
31. között  

joger ssé vált 

 2005. január 1. 
és december  
31. között  

joger ssé vált 

 2006. január 1. 
és december  
31. között  

joger ssé vált 

Nem joger s Összesen

     Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel  Ft  tétel 
 1. Illeték jellege szerint 

   Öröklési illeték (gépjárm  nélkül)                                 
   Ajándékozási illeték (gépjárm  nélkül)                                 
   Gépjárm  öröklési és ajándékozási 

illeték
                                

   Visszterhes vagyonátruházási illeték 
(gépjárm  nélkül) 

                                

   Visszterhes gépjárm -átruházási illeték                                 
   Bírósági eljárási illeték                                 
   Államigazgatási eljárási illeték                                 
 Összesen                                 
 2. Képz dés helye szerint 

   Megye/f város területén képz dött
(megyei jogú városok nélkül) 

                                

   Megyeszékhely megyei jogú város 
területén képz dött 

                                

   Nem megyeszékhely megyei jogú város 
területén képz dött 

                                

 Összesen                                 

Kelt: ............................................................... 
P. H. 

.........................................
aláírás



A pénzügyminiszter

44/2005. (XII. 22.) PM

rendelete

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés

ellenõrzésének részletes szabályairól szóló

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továb-
biakban: Itv.) 100. §-ának b) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján a következõket rendelem el:

1. §

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (2) be-
kezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendeletet]

„d) az elektronikus úton kezdeményezett eljárások”
[esetén kell alkalmazni.]

2. §

Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az okmányiroda a mellékletben meghatározott
adatállományt naponta megküldi a Központi Hivatalnak,
amely a kérelemazonosítóból ügyszámot képez és még az-
nap elektronikus úton megkeresi a Kincstárt, hogy igazolja
a pénzügyi elszámolás megtörténtét. A (2) bekezdésben
foglalt esetben az okmányiroda megkeresésében az eljárá-
si illeték összegét egy kérelemazonosító alatt összevontan
kell feltüntetni. Az ügyazonosító a Kincstár által rendelke-
zésre bocsátott intézményazonosítóból és az ügyszámból
áll. A Kincstár a megkereséstõl számított 10 munkanapon
belül a Központi Hivatal által közölt ügyazonosítóra és a
bizonylat gyártójának kódjára (a továbbiakban: gyártó-
kódra) hivatkozással közli a Központi Hivatallal a megfi-

zetett illeték összegét, a megfizetés idõpontját és azt a
tényt, hogy az adott készpénz-átutalási megbízás azono-
sító számára és gyártókódjára érkezett-e korábban más
szervtõl megkeresés.”

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az elektronikus úton kezdeményezett eljárásért
járó illeték megfizetésének ellenõrzésére az elektronikus
ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni az-
zal, hogy az illeték elõzetes megfizetése esetén az eljáró
szerv elektronikus úton megkeresi a Kincstárt a pénzügyi
elszámolás tényleges megtörténtének visszaigazolása ér-
dekében. A Kincstár a megkeresésre 10 munkanapon belül
válaszol. Az utólagosan megfizetett illeték esetében pedig
a Kincstár az illeték megfizetésére vonatkozó információ-
kat a beérkezést követõen azonnal továbbítja az eljáró
szervnek.”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel –
2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
5. §-ának (1) bekezdésében szereplõ „5. munkanapon”
szövegrész „10. munkanapon” szövegrészre, az R.
7. §-ának (2) bekezdésének utolsó mondatában lévõ
„5 munkanapon” szövegrész „10 munkanapon” szöveg-
részre módosul.

(3) E rendelet 2. §-a 2006. február 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete

lép.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 44/2005. (XII. 22.) PM rendelethez

[Melléklet a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelethez]

készpénz-
átutalási
megbízás
azonosító

száma

készpénz-
átutalási
megbízás

gyártókódja

készpénz-
átutalási
megbízás

felhasználá-
sának idõpontja

befizetett
illeték

összege

kérelem-
azonosító

illetékfizetési
kötelezettség

mértéke
túlfizetés illetékhiány



III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány
1127/2005. (XII. 22.) Korm.

határozata
az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány

Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kormány elfogadja az Atlanti Kutató és Kiadó
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását, és felha-
talmazza a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a
módosítás ügyében a Kormány mint az alapító nevében és
képviseletében az illetékes bíróságnál eljárjon.

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidõ: azonnal

2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ala-
pító Okiratot a bíróság határozatának jogerõre emelkedé-
sét követõen a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Felelõs: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere

Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vétel jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1128/2005. (XII. 22.) Korm.

határozata
a Magyar Katolikus Egyház Jézus Társasága

Magyarországi Rendtartományának ingatlanáról

A Kormány jóváhagyja, hogy a Magyar Katolikus Egy-
ház Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának a
Budapest VIII., Horánszky u, 18–20., 22. szám alatti ingat-
lana ügyében a Színház és Filmmûvészeti Egyetem részére
2006. január 31-ig 20 millió Ft kártalanítás kifizetésre ke-
rüljön.

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter

Határidõ: a határozat közzétételét követõ
30 napon belül

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1129/2005. (XII. 22.) Korm.

határozata

a Magyarországi Református Egyház számára
2005. évben rendezésre javasolt ingatlanokról,

és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról

A Kormány

1. az 1991. évi XXXII. törvény értelmében alakított
egyeztetõ bizottság által rendezésre javasolt ingatlanok
jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy a határozat 1. szá-
mú mellékletét képezõ jegyzékben felsorolt ingatlanok tu-
lajdonba adásáról és a kártalanítás kifizetésérõl a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának címzetes államtit-
kára gondoskodjék a 2. számú melléklet szerinti pénzellá-
tási terv alapján;

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter

Határidõ: a határozat közzétételét követõ
30 napon belül

2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1071/2004. (VII. 13.)
Korm. határozat 1. számú mellékletében a 6. sorszámon
jelzett ingatlan adatai az alábbiak szerint kerüljenek kija-
vításra: Barabás, Árpád u. 15., hrsz.: 2/4, terület: 2239 m2;

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere

Határidõ: a határozat közzétételét követõ
30 napon belül

3. egyetért azzal, hogy a volt egyházi ingatlanok tulaj-
doni helyzetének rendezésére biztosított 2006. évi költség-
vetési elõirányzat terhére 10 millió Ft az egyeztetõ bizott-
ságok folyamatos mûködéséhez, szakértõi és megbízási
díjak, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos
beszerzések céljára kerüljön felhasználásra.

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter

Határidõ: 2006. január 31.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1129/2005. (XII. 22.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK
a Magyarországi Református Egyház számára 2005. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

Magyarországi Református Egyház
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je
Az állami 

tulajdonba- 
vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
1.  Abaújszántó, 

Béke u. 3. 
1812, 1812/A/1–4 2140 

református 
ifjúsági 
tábor 

társasházi
lakások 

Sárospa-
taki Re-
formátus 
Kollé-
gium 
b vítése 

Sárospa-
taki Re-
formátus 
Kollé- 
gium Ala-
pítványa 

társasházi
tulajdon 
(Város 
Önkor-
mányzat,
magán-
szemé-
lyek) 

159/1953. 
sz. hat. 

 2006.  
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

2,4

1,8
Sárospataki

Refor-
mátus

Kollégium
részére

2.  Alap, 
Béke u. 12–14. 
467      4456/7201
        tulajdoni hányad 

1 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

4352/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

8,5

2,1

 A Dunamel-
léki Refor-
mátus Egy-
házkerület 
megel le-
gezte az egy-
házközség-
nek a kárta-
lanítás ösz-
szegét, ezért 
a kifizetés az 
egyházkerü-
let részére 
történik. 

3.  Alsószuha, 
Táncsics u. 3. 
24/1   5410 

református 
iskola 

óvoda gyüleke-
zeti terem 
b vítése 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006.  
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

6,6

1,6
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

4.  Apagy, 
Kossuth u. 132. 
10               3118* 

szolgálati 
lakás 

beépítet-
len terület 

parókia 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

448/1952. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 

4,0  * Az ingat- 
lan korábbi 
helyrajzi 
száma 9/3 
volt, területe 
1391 m2 (ez 
képezi az 
igény 
alapját).

5.  Bodrogolaszi, 
Szent Benedek u. 15. 
172   1051 

református 
iskola 

ebédl ,
konyha 

gyüleke-
zeti ház 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

2097/1950. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 
2007. 
02. 20. 

1,0

10,0

5,0
funk-
cióki-
váltás 
címén 

 2006. 
09. 1. 

6.  Budapest V.,  
Múzeum krt. 39. 
24118/0/A/5 fszt. 1. 
24118/0/A/6 fszt. 2. 
24118/0/A/14 II. em. 5/A. 
            össz. 70 

alapítvá-
nyi laká-
sok (ven-
dégszo-
bák) 

bérlakások Sáros-
pataki 
Refor-
mátus 
Kollé- 
gium 
b vítése 

Sáros-
pataki 
Refor-
mátus 
Kollégium 
Ala-
pítványa 

társasházi
tulajdon 
(magán-
személyek) 
(Bp. 
F város 
V. ker. 
Önkor-
mányzata)

1952. évi
4. tvr. 

 2006.  
01. 31. 
2006.  
09. 20. 

3,0

4,9
Sáros-
pataki 

Reformá-
tus Kollé-

gium 
részére

7.  Csengersima, 
F  u. 10. 
1225   2492 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

beépítet-
len terület 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006. 
01. 31. 
2006. 
11. 20. 

10,0

4,0
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

8.  Csengersima, 
F  u. 20. 
174   5413 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

öregek 
napközi 
otthona 

ifjúsági és 
gyüle-
kezeti ház

Refor-
mátus 
Egyház

Refor-
mátus 
Egyház-
község 

1948. évi 
XXXIII. tv. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
11. 20. 

8,0

7,0
önkor-
mány-

zat
részére 

funk-
cióki-
váltás 
címén

 2007. 
01. 01. 

9.  Csobaj, 
Rákóczi u. 1. 
294/2   3043 

1 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

iroda-
épület, 
emlékpark 

imaterem 
b vítése, 
parókia 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006. 
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

6,1

1,8

10.  Dabas,  
Kossuth L. u. 2. 
2154/1   2229 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

ifjúsági 
ház, gyü-
lekezeti 
terem 

gyüleke-
zeti terem 
b vítése 

Refor-
mátus 
Egyház

Dabasi 
Refor-
mátus 
Egyház-
község 

1948. évi 
XXXIII. tv. 

2006. 
02. 20. 

2,1
az

önkor-
mány-
zat ré-
szére

érték-
növel

beru-
házás
meg-

térítése
címén

2006. 
01. 31. 

3,5
az egyház-

község 
részére 

részleges 
kártalaní-
tás lebon-

tott épü-
letért

meg-
történt 
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
11.  Drávapalkonya, 

Sallai u. 73. 
104/1   353 

református 
iskola 

kultúrház ijfúsági 
ház, gyü-
lekezeti 
terem 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

4354/1950.
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 

3,0   

12.  Dunapataj, 
Pet fi S. u. 3.  
83   3691 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakások 

ének-zene 
tagozatos
általános 
iskola 

szeretet-
otthon 

Refor-
mátus 
Egyház

Nagyköz-
ségi
Önkor-
mányzat

5562/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

3,9

5,7

13.  Fokt ,
F  u. 77. 
479/2   1091 

1 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

technika 
terem, 
könyvtár 

gyüleke-
zeti ház 
b vítése 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

5563/1950. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
09. 20. 
2007. 
02. 20. 

4,9

5,0

7,0
funk-

ció-
kiváltás 

címén

2006. 
02. 20. 

1,7
részleges

kártala-
nítás 

lebontott
épületért

meg-
történt 

A Dunamel-
léki Refor-
mátus Egy-
házkerület 
megel le-
gezte az egy-
házközség-
nek a kárta-
lanítás ösz-
szegét, ezért 
a kifizetés az 
egyházkerü-
let részére 
történik. 
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
14.  Hajdúböszörmény, 

Temet
3270             205554 

református 
temet

temet  temet  Refor-
mátus 
Egyház

Magyar 
Állam 
kezel :
KVI 

125/1965. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
11. 20. 
2007. 
02. 20. 

10,0

20,0

23,4
önkor-
mány-
zat ré-
szére

érték-
növel

beru-
házás
címén

 2008. 
01. 01.  

15.  Hajdúhadház, 
Temet
13917/2                 1646 

református 
temet

temet  temet  Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

9739/1951. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 

6,6
önkor-

mányzat
részére
érték-

növel
beru-
házás
címén

 megtör-
tént 

16.  Ibrány, 
Iskola u. 2. 
921     994 

szolgálati 
lakások 

szolgálati 
lakások 

szolgálati 
lakások 

Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

5911/1950. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
11. 20. 

4,0

10,0
önkor-

mányzat
részére 

funkció-
kiváltás 

címén
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
17.  Ibrány,  

Ady E. u. 45. 
1629            17890* 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

5911/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
11. 20. 

7,5  * Az 
ingatlan 
területéb l
8994 m2 volt 
egyházi
tulajdon. 

18.  Ibrány, 
Árpád u. 1., 
H sök tere 1–3. 
1314/1*                 3155 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

polgár-
mesteri 
hivatal 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

5911/1950. 
sz. hat 

 2006. 
01. 31. 

10,0  * Az 
ingatlan 
korábban az 
1313/1, 
1313/2 és 
1313/3 hely-
rajzi számo-
kon helyez-
kedett el. 

19.  Kaba, 
Kossuth u. 2. 
141            17100* 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola 

ifjúsági 
célú
épület 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

3680/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 

6,0  * Az 
ingatlan 
korábbi 
helyrajzi 
száma 
1461/1 volt, 
területe 
12831 m2

(ez képezi az 
igény 
alapját).
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
20.  Kázsmárk, 

Kossuth u. 5. 
68   1860 

1 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola 
osztály-
terme, 
szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

2006.  
01. 31. 
2006. 
02. 20. 
2007. 
02. 20. 

4,5

8,0

3,5
funkció-
kiváltás 

címén

 2006. 
08. 31. 

21.  Kocsord, 
Hunyadi u. 33. 
602/1   1355 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház, 
szolgálati 
lakás 

Refor-
mátus 
Egyház

Refor-
mátus 
Egyház-
község 

4398/1950. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
11. 20. 
2007. 
02. 20. 

8,0

12,0

10,0
az

önkor-
mány-

zat
részére 

funkció-
kiváltás 

címén

 meg-
történt 

22.  Kocsord, 
Hunyadi u. 33. 
602/2   1764 

református 
iskolához 
tartozó 
terület 

óvoda templom 
építése 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

4398/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 

1,5   

23.  Komlósd,  
F  u. 23. 
54   8528 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

öregek 
napközi 
otthona 

gyüleke-
zeti terem 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006. 
01. 31. 

5,5   
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
24.  Mez berény,  

Belentai u. 1. 
898   1512  

református 
iskola, 
szolgálati 
lakások 

lakóház szolgálati 
lakás 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

magán-
személy 

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006. 
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

4,0

2,0

25.  Mez sas,
Nagy S. u. 38. 
296   3600 

református 
iskola 

általános 
iskola 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

12321/ 
1950. sz. 

hat. 

 2006. 
01. 31. 

11,0   

26.  Mez sas,
Nagy S. u. 55. 
431   809 

szolgálati 
lakás 

szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

12321/ 
1950. sz. 

hat. 

 2006. 
11. 20. 

5,5   

27.  Monostorpályi,  
Damjanich u. 1. 
1   2640 

református 
iskola 

lakóház gyüleke-
zeti ház 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

  2006. 
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

5,0

1,0

28.  Nagyigmánd, 
Pet fi u. 4. 
594, 595, 50, 561 
597, 598 1392, 1000 
599, 600 302, 1237 

általános 
iskola, 
szolgálati 
lakások 

általános 
iskola, 
lakóház 

közös-
ségi ház, 
múzeum, 
szolgálati 
lakás 

Refor-
mátus 
Egyház

Nagyköz-
ségi
Önkor-
mányzat

1913/1950. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 
2007. 
02. 20. 

35,0

3,0

7,0
az ön-

kor-
mányzat

részére 
funkció-
kiváltás 

címén

 2006. 
08. 31. 
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
29.  Nemesbikk, 

Alkotmány u. 20. 
2   2126 

1 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

óvoda gyüleke-
zeti terem 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

1948. évi 
XXXIII. tv.

 2006. 
01. 31. 

2,5   

30.  Ordas, 
Kossuth u. 6. 
105   1815 

2 tanter-
mes refor-
mátus 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

általános 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

gyüleke-
zeti ház 
építése 

Refor-
mátus 
Egyház

Községi 
Önkor-
mányzat

4538/1950. 
sz. hat. 

2006. 
02. 20.  

2,3
funkció-
kiváltás 

címén

2006. 
01. 31. 

4,6 meg-
történt 

A Dunamel-
léki Refor-
mátus Egy-
házkerület 
megel le-
gezte az egy-
házközség-
nek a kárta-
lanítás ösz-
szegét, ezért 
a kifizetés az 
egyházkerü-
let részére 
történik. 
A társashá-
zasítás
folyamatban 
van. 
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
31.  Paks, 

Templom tér 5. 
1011   712 

szolgálati 
lakás 

általános 
iskola 
étkez je

ifjúsági 
ház
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Refor-
mátus 
Egyház-
község 

1247/1951. 
sz. hat. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

7,0

4,0
érték-

növel
beru-
házás
meg-

térítése
címén

 2006. 
09. 01. 

32.  Pápa, 
Jókai u. 20. 
141/1   882 

szolgálati 
lakások 

bérlakások szolgálati 
lakások 

Refor-
mátus 
Egyház

Magyar 
Állam 
kezel :
KVI 

1952. évi 
4. tvr. 

2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

10,3

2,7

 meg-
történt 

33.  Szeged,  
Kálvin tér 2. 
2985              2599* 

szolgá- 
lati laká-
sok

bér- 
lakások 

oktatási
cél

Refor-
mátus 
Egyház

Megyei 
Jogú Város 
Önkor-
mányzata

1952. évi 
4. tvr.  

 2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

12,0

2,5

 * A kárta-
lanítás 
alapját
három bér-
lakás 
(235 m2)
képezi. 

34.  Szeged, 
Kárász u. 15. 
3902                830* 

egyházi
hivatal, 
lakások, 
diákotthon 

egyházi
hivatal, 
bérlakások 

egyházi
hivatal, 
szolgálati 
lakások 

Refor-
mátus 
Egyház

Magyar 
Állam 
kezel :
KVI  
(2/5 rész)  
Honvéd 
téri Refor-
mátus 
Egyház 
(3/5 rész) 

1952. évi 
4. tvr. 

2006. 
01. 31. 

20,0  megtör-
tént 

* A kárta- 
lanítás 
alapját az 
ingatlan  
2/5-öd része 
képezi. 



2. számú melléklet az 1129/2005. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Pénzellátási terv

Átutalás idõpontja:

2006. január 31. 268,4 millió Ft

2006. február 20. 52,0 millió Ft

2006. szeptember 20. 29,9 millió Ft

2006. november 20. 66,0 millió Ft

2007. február 20. 55,9 millió Ft

A korábbi kormányhatározatokban elfogadott és megállapított kártalanítási összegek kifizetése változatlan marad.
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2005/166.szám
Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Az állami 
tulajdonba- 

vétel 

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Birtokba-
adás

tervezett 
Megjegyzések Sor-

szám
helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt
jelenleg tervezett

államo-

sításkor
jelenleg

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
35.  Szentes,  

Farkas M. u. 13. 
921              2758* 

református 
misszió 

lakóház ifjúsági 
ház és 
szolgálati 
lakás 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

magán- 
személy 

528/1952. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 
2006. 
02. 20. 

16,0

5,0

 * Az 
ingatlan 
területéb l
2057 m2 volt 
egyházi
tulajdon. 

36.  Vasad, 
Kossuth u. 37. 
11   1784 

református 
iskola, 
kántor-
lakás 

lakóház gyüleke-
zeti ház 
b vítése 

Refor-
mátus 
Egyház

magán-
személy 

1948. évi 
XXXIII. tv.

2006. 
01. 31. 
2006. 
09. 20. 

7,0

11,8
funkció-
kiváltás 

címén

2006. 
02. 20.  

2,9
részle-

ges kár-
talanítás
lebontott
épületért

meg-
történt 

37.  Vásárosnamény 
Kiss E. u. 5. 
1833   1893 

református 
iskola, 
szolgálati 
lakás 

szolgálati 
lakás 

parókia 
létesítése

Refor-
mátus 
Egyház

Városi 
Önkor-
mányzat

2325/1950. 
sz. hat. 

 2006. 
01. 31. 

13,0   
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az adatvédelmi biztos
közleménye

Felhívás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
elutasított kérelmek és a közérdekû adatok

megismerésére irányuló elutasított kérelmek
bejelentésére

Az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 13. §-ának (3) és
20. §-ának (9) bekezdésében foglalt kötelezettségük telje-
sítésére felhívja a személyes adatok és a közérdekû adatok
kezelõit.

A 2005. évre vonatkozó összesítést a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmekrõl és a közér-
dekû adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek-
rõl az elutasítás indokának megjelölésével az adatvédelmi
biztosnak 2006. február 1-jéig kell megküldeni a követke-
zõ címre:

Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 22.

(vagy postacím:
1387 Budapest, Pf. 40.)

A válaszadási kötelezettség szempontjából személyes
adat iránti kérelem minden, az érintett által benyújtott, sa-
ját adataira vonatkozó betekintési, törlési, helyesbítési ké-
relem.

Közérdekû adat iránti kérelem az állami vagy helyi ön-
kormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévõ, valamint tevékeny-
ségére vonatkozó adatok megismerésére irányuló kérelem.

Az értesítési kötelezettség közérdekû adatok tekinteté-
ben az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
ellátó szervekre vagy személyekre, személyes adatok te-
kintetében az állami szervek és a magánszféra adatkezelõi-
re vonatkozik.

Kérem az adatkezelõket, adjanak tájékoztatást a teljesí-
tett kérelmekrõl is.

Dr. Péterfalvi Attila s. k.,
adatvédelmi biztos

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2005. október 21-i ülésérõl

Napirend elõtt a munkavállalói oldal tiltakozott az
ellen, hogy a Munka Törvénykönyvét módosító tör-
vényjavaslatot a Kormány a minimálbér tárgyalások meg-
kezdése elõtt terjesztette az Országgyûlés elé és a tör-
vényhozókat úgy tájékoztatta, hogy azzal a szociális part-
nerek egyetértettek – a minimálbér megállapításának sza-
bályozására tett módosító javaslat tekintetében is.

Válaszában a Kormány képviselõje jelezte, tájékoztatja
az illetékes parlamenti bizottságot a tárgyalások állásáról,
és amint létrejön a kötelezõ legkisebb keresethez kapcso-
lódó egyezség, azt módosító indítványként benyújtják a
parlamentnek. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a mini-
málbér szabályozására vonatkozó törvényjavaslat terveze-
tét a Kormány szeptember 27-én – a törvényjavaslat be-
nyújtása elõtt – az OÉT elé terjesztette, de a szociális part-
nerek elzárkóztak a megtárgyalása elõl.

Ugyancsak napirend elõtt a munkavállalói oldal kifo-
gásolta, hogy az Országgyûléshez benyújtott kereskede-
lemrõl szóló törvény nincs szinkronban a Munka Törvény-
könyvével, mivel a munkaszüneti napokon történõ munka-
végzést illetõen felül kívánja azt írni. A munkavállalói ol-
dal álláspontja szerint semmiképpen sem bõvíthetõ az a
kör, amely munkaszüneti napon is dolgozhat.

1. Az Igazságügyi Minisztérium elõterjesztésében az
OÉT konzultációt folytatott a csõdeljárásról, a felszámolá-
si eljárásról és a végelszámolásról szóló törvények módo-
sításáról.

A munkavállalói oldal pozitívumként értékelte, hogy a
kormányoldal a törvénytervezetek OÉT bizottsági elõké-
szítése során a szakszervezetek több javaslatát is elfo-
gadta.

A szakszervezeti konföderációk az OÉT vitában igé-
nyelték, hogy már a járandóságok kifizetésének elsõ köré-
ben kerüljön sor a megállapodások szerinti teljes munka-
vállalói járandóság kiadására. Az oldal szükségesnek tar-
totta azt is, hogy a levont szakszervezeti tagdíj ne kerüljön
beszámításra a csõdvagyonba, és ezt a törvény nevesítse.
Az oldal kiemelte továbbá, hogy lehetõleg a csõdtörvény
módosítási eljárásának parlamenti szakasza során, azzal
összhangban kerüljön sor a bérgarancia rendszer oldal ál-
tal javasolt átfogó felülvizsgálatára és módosításaira is,
amelyhez vannak az oldalnak javaslatai és ebben a munká-
ban aktívan részt kívánnak venni.

A munkáltatói oldal átláthatónak, alkalmazhatónak ne-
vezte az elõterjesztést, mely alapvetõen megfelel a gazda-
sági szféra igényeinek.

Ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy a most el nem
fogadott javaslatait, mint például az egyéni vállalkozók
helyzetének rendezését, az átfogó módosításnál a Kor-
mány vegye figyelembe.



A kormányoldal az ülésen megerõsítette a bizottsági
egyeztetések eredményeit. A munkavállalói oldal javasla-
tai közül elfogadta, hogy a felszámolási eljárás költségei-
ben nevesítve jelenjenek meg a kollektív szerzõdésben
biztosított juttatások, amennyiben ezek a felszámolási el-
járás elõtt legalább egy évvel a kollektív szerzõdésben sze-
repeltek. Ugyancsak elfogadta azt a javaslatot, váljon egy-
értelmûvé a törvény módosítási javaslatában, hogy a szak-
szervezeti tagdíj a csõdvagyonnak nem része. Támogatta a
bérgarancia rendszer átfogó felülvizsgálatára irányuló
kezdeményezést.

Egyetértett azon munkáltatói felvetéssel, hogy a
csõdtörvény átfogó felülvizsgálata során az egyéni vállal-
kozókra vonatkozó szabályozást rendezni szükséges, kü-
lönös tekintettel a fizetésképtelenség esetén követendõ el-
járásokra.

2. Az Igazságügyi Minisztérium elõterjesztésében az
OÉT megvitatta gazdasági társaságokról szóló törvény és
a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végel-
számolásról szóló törvény tervezetét.

A munkavállalói oldal szükségesnek tartotta, hogy a
törvényjavaslat 38. §-ából kerüljön elhagyásra az a meg-
engedõ szabályozás, mely szerint az üzemi tanács a tör-
vény elõírásaitól eltérõ megállapodást is köthet a munka-
vállalói felügyelõ-bizottsági képviseletet illetõen. Kezde-
ményezte, hogy azon cégeknél, ahol nem mûködik üzemi
tanács, a helyi szakszervezet tegyen javaslatot a munka-
vállalók képviselõjére a felügyelõ-bizottságban.

Javasolta, hogy amennyiben szakszervezet sem mûkö-
dik, a munkavállalók legalább 50%-ának részvételével ke-
rüljön sor a munkavállalói képviselõk jelölésére. Az oldal
igényelte továbbá a részvétel feltételeinek megteremtését
az elismert vállalatcsoportoknál is, és szükségesnek tartot-
ta, hogy a tájékoztatási jogosultság információs és konzul-
tációs joggal is egészüljön ki.

A munkáltatói oldal pozitívumként értékelte, hogy a ja-
vaslatainak nagy része beépült a tervezetbe. Kifogásolta
azonban a bírság mértékének ötszörösére történõ emelését,
és továbbra is fenntartotta azt a véleményét, hogy a társa-
sági alapító okiratban csak a fõtevékenység szerepeljen
kötelezõen. Álláspontja szerint a közhasznú társaság sza-
bályozását nem ebben a törvényben kell megoldani.

A kormányoldal a munkavállalói oldal javaslatai közül
támogatta a gazdasági társaságokról szóló törvénytervezet
38. § (2) bekezdéséhez javasolt szövegszerû módosítást.
Ugyancsak elfogadta, hogy a munkavállalói képviselet tá-
jékoztatási jogosultsága kiegészülhessen a konzultációs
joggal. Az egyéb kérdésekben úgy ítélte meg, hogy azok
további egyeztetést igényelnek, illetve külön törvényben
szabályozhatók.

A munkáltatói oldal javaslataival kapcsolatban a kor-
mányoldal – elfogadva a munkáltatói oldal érvelését –
egyetértett azzal, hogy a bírság felsõ mértéke a jelenlegi
10 millió forint maradjon. A fõtevékenységi kör kötelezõ

szerepeltetésével kapcsolatban jelezte, hogy a munkáltató
javaslatot a döntéshozók részére továbbítani fogja.

3. Az OÉT megvitatta a közbeszerzésrõl szóló törvény
módosításáról készült elõterjesztést.

A munkavállalói oldal a tervezett módosításokat támo-
gatta.

A munkáltatói oldal az elõterjesztést példaszerûnek ér-
tékelve, az egyszerû közbeszerzés értékhatárának 10 mil-
lió, az építési beruházások értékhatárának pedig 45 millió
forintra történõ felemelését javasolta.

A kormányoldal válaszában jelezte, hogy az értékhatá-
rok kérdésében a parlamenti módosító javaslatok beérke-
zése után kíván állást foglalni.

4. Az OÉT megtárgyalta az oktatást érintõ egyes tör-
vények módosításáról szóló elõterjesztést.

A munkavállalói oldal garanciákat vár arra, hogy a kép-
zés a jövõben a munkaerõ-piaci igényeket követi, a kor-
szerû technológiákra készít fel, és segíti a Nemzeti Fej-
lesztési Terv megvalósításához szükséges szakképzettség
megalapozását.

Az oldal az elõterjesztés pozitívumai között emelte ki a
modularizált képzésre történõ áttérést, a részképesítés
megszerezhetõségét, a fogyatékkal élõk képzésének hang-
súlyosságát, a hiányszakmák vállalásának ösztönzését.
Ugyanakkor felvetette: a szakszervezetek úgy látják, hogy
a pedagógusok nincsenek felkészülve még az új rendszer-
re, és a normatíva csökkenése gátja lehet felkészítésüknek.
Az oldal álláspontja szerint pótlólagos forrásra lenne szük-
ség az átképzések támogatására. Igényelte, hogy a kor-
mányzat biztosítsa a szükséges pénzeszközöket, amelyek
meghatározásának és folyósításának rendszerét a törvény
rögzítse.

A meghatározott pályakövetési módszerrel kapcsolat-
ban az oldal megfogalmazta fenntartásait, és javasolta
„szakképzési referensi státusz” kialakítását iskolánként.
Üdvözölte a nívódíj bevezetését, de fontosnak tartotta,
hogy az ne csökkentse tovább a decentralizált forrásokat.
A hiányszakmáknál magasabb támogatást tartott szüksé-
gesnek. Javasolta, hogy felzárkóztató képzés ne minden is-
kolában történjen, e képzésben megfelelõ kritériumok ér-
vényesüljenek, továbbá állítsák vissza a 9–10. osztályok-
ban a gyakorlati képzést, a manuális készségek fejlesz-
tését.

A munkavállalói oldal az elõterjesztést egészében támo-
gatva, felvetette továbbá, hogy a Munkaerõ-piaci Alap
képzési alaprészének felhasználásáról az Oktatási Minisz-
térium évente adjon tájékoztatást az OÉT-nek.

A munkáltatói oldal a normatívák differenciálását tartja
szükségesnek. Kérte, hogy az egyértelmû jelöléshez a kép-
zõintézmények által létrehozandó testületek munkáltatói
és munkavállalói tagjai felkérése a Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság javaslatai alapján az OÉT tagok szer-
vezeteibõl történjen.
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Nehezményezte, hogy 16 éves korhatár alatt nem kezd-
hetõ meg a fiatalok szakmai alapkészségeinek a fejleszté-
se. Kifogásolta, hogy a kis- és mikrovállalkozók számára a
képzés támogatási rendszere nem megfelelõ. Hátrányos
helyzetbe különösen a gyakorlati képzést is vállalók kerül-
nek. Indokoltnak tartja, hogy a gazdasági szereplõk által is
ellátható szakképzési feladatok végrehajtása hatékonysá-
gának növelése érdekében a kamarákon kívül a széles
tagsággal rendelkezõ érdekképviseleti szervezetek is ön-
állóan, azonos feltételekkel, bevonásra kerüljenek. Kevés-
nek tartja a tanulói juttatáson kívüli költségek, valamint az
átalány díjas elszámolás költséghatárainak a javasolt mér-
tékét.

A kormányoldal válaszában kiemelte, hogy a szociális
partnerek összességében támogatják a szakképzésrõl, a
szakképzési hozzájárulásról és képzés fejlesztésének tá-
mogatásáról szóló törvények módosítási javaslatait. A
konzultáció során megfogalmazott észrevételekhez, véle-
ményekhez kapcsolódóan az elõterjesztõ részletesen is-
mertette a szaktárca álláspontját, ehhez kapcsolódó törek-
véseit és feladatait. Igényelte a szociális partnerek további
támogatását és együttmûködését.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2005. október 28-i ülésérõl

Napirend elõtt a kormányoldal tájékoztatást adott arról,
hogy a Magyar Közlönyben megjelent az Alkotmánybíró-
ság 40/2005. (X. 19.) AB határozata, amely felhívja az
Országgyûlés figyelmét: 2006. március 31-ig tegyen ele-
get jogalkotási kötelezettségének az országos foglalkozta-
táspolitikai érdekegyeztetés szervezetének létrehozására
és mûködésére vonatkozóan. A kormányoldal ezért kezde-
ményezte, hogy a szociális párbeszédrõl szóló tör-
vényjavaslatról az OÉT-ben mielõbb kezdõdjenek meg az
egyeztetések.

A kormányoldal – tekintettel arra, hogy az államháztar-
tási törvény módosítására beterjesztett javaslat általános
vitája november 4-én az Országgyûlésben lezárul – kérte,
hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács jelen ülésén tûz-
ze napirendre a rendezett munkaügyi kapcsolatok szem-
pontrendszerének kialakításához szükséges javaslatát, kü-
lönös tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény módosítására. A javaslatot a szociális
partnerek elfogadták.

1. Az OÉT megvitatta az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 15. §-a helyébe lépõ normaszöveg
javaslatot.

A munkavállalói oldal egyetértett az államháztartási
törvény módosítására vonatkozó kormányzati javaslattal.
Fontosnak tartotta, hogy a tervezet tartalmazza: a rende-
zett munkaügyi kapcsolatok vizsgálata feltétel arra az ön-
részre vonatkozóan, amelyet az uniós támogatás megszer-
zéséhez a Magyar Állam biztosít.

Az egyeztetés alapján az OÉT elfogadta, hogy – a mun-
káltatói oldal észrevételét figyelembe véve – a tervezetben
kerüljön meghatározásra a jóhiszemûen hibázó munkálta-
tók részvételi lehetõsége a támogatási pályázatokon, a
munkaügyi ellenõrzés által feltárt jogsértéssel érintett
munkavállalók pályázaton még elfogadható konkrét lét-
számkorlátja, valamint az ismételt jogsértés esetén a
szankció mértéke.

Az OÉT úgy foglalt állást, hogy a rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek meghatározásáról szóló minisz-
teri rendelettervezet szövege ismételten kerüljön egyezte-
tésre a plenáris ülés fórumán.

2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács folytatta a meg-
kezdett 2006. évi bértárgyalásokat.

A napirend keretében nem alakult ki egyetértés arról,
hogy a minimálbér kérdésében elõször a mértékekrõl vagy
a javasolt szabályozási konstrukcióról tárgyaljon az OÉT.
(A munkavállalói oldal a mértékekrõl, a munkáltatói oldal
a konstrukciós kérdésekrõl kívánt tárgyalni. A kormány-
oldal ebben a vitában nem kívánt részt venni, hangsúlyoz-
va, hogy az érdemi tárgyalásban érdekelt.)

A munkáltatói oldal fenntartotta álláspontját, hogy elõ-
ször a minimálbér szabályozási konstrukciójáról kell meg-
egyezni, tekintettel arra, hogy a munkáltatói oldal nem
tudja támogatni a létminimum és a minimálbér összekap-
csolásának jogi szabályozására benyújtott törvény-
javaslatot. Úgy ítélik meg, hogy az OÉT jogosítványának
szûkítését jelentené. Elvileg kifogásolják a létminimum-
hoz direkt módon kapcsolt, háromelemû minimálbér-rend-
szer bevezetését, és fenntartják azt a véleményüket, hogy a
reálkeresetek és a minimális bér növekedése nem lehet na-
gyobb ütemû a GDP növekedési üteménél.

A kormányoldal hangsúlyozta, hogy nincs olyan javas-
lat, ami az OÉT hatáskörét kívánja szûkíteni. A munkavál-
lalói oldal – a tárgyalásokat segítendõ – kétoldalú egyezte-
tést kezdeményezett a munkáltatói oldallal.

Mivel a munkavállalói és a munkáltatói oldal kétoldalú
tárgyalásai nem vezettek eredményre, az OÉT úgy döntött,
hogy a tárgyalásokat november 4-én folytatják.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren-
delet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken
kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzs-
könyvek sorszámát teszi közzé:

762913D
044149F
153431A
785581F
466115B
368529C
298557D
057925E
557327F
550728A
506935C
052558C
149447E
028798F
970883C
697470A
600517A
716912A
780877C
889208E
287346D
501286C
098821C
000883B
898051E
406408C
021675D
291150D
735074B
261576D
982637B
447204C
373786A
560485A
543370A
191907B
427375A
707180C
887021B
212498B
407261A
812985E
456275E
190157D
074915B
609056C
348812B
271347F
034051C

557834A
745457E
839781C
539348F
872622A
487312A
119018F
428345C
113718C
375991C
378180D
808999D
633080E
293457D
601855D
841195D
029214B
395182F
142891F
327804D
327608B
920865D
539504D
772053E
766137A
389541C
587594B
978362A
737093B
901353B
781833C
652736B
044141E
373711B
853035B
033825E
051585A
816952D
346926C
665295B
738009C
482858B
190268D
053194B
465002A
378477C
015592F
933068C
246343C
624265F
890923E
150742F
839404E
961109D
847826D
441075D
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981215A
386240C
961796E
215918A
958413B
551566D
220079F
266309B
735023E
853885D
734963B
785628A
162751F
564702A
493239B
287346D
048253D
054095C
089852E
934430D
192608D
587580C
180748A
537556E
656657B
392595D
209061A
351954B
021963B
194749D
120832A
163537A
112082A
415157C
027566F
781490E
587934B
096716C
340071E
588028E
314564D
562947E
096657C
824188D
011034B
845228A
009320F
848082D
225647A
976919B
633195C
540744D
654887E
942563D
044498B
218057D

902224C
984808A
422728B
179561E
056239A
834647C
608917D
912304D
581227E
624949E
187555E
812513B
710818B
703749E
045147D
812441B
443628B
117567E
584364A
966390A
056542C
592392C
650506B
165960C
132216D
051294A
758658B
649192B
012457F
891005A
615917E
881644D
650548B
577239A
840980C
542618A
791028D
354245C
968952A
132354B
277459F
953452C
670402E
282662D
813501A
519563E
708682B
883153A
166603A
783743B
237812B
801662D
247360E
599284E
821947E
252292B
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891109C
103329D
727234A
950770D
734423C
023716E
169444D
681692E
184648C
666584B
043698E
755014E
291900E
251059E
564996B
033239E
241855B
249653A
393214C
533230D
852501B
859579E
878740D
832732A
159955B
538094B
768423D
266817C
556950C
712526A
750956D
266155A
318293E
410259F
572459A
001843B
737633B
178738B
021433E
837622D
442167A
297193C
284484E
005836D
928097D
490349B
506030C
252605E
324327C
515893D
998780B
107003F
395692B
926090D
295670E
746757A

301880A
313629B
587562F
888028C
621076C
559877B
769957D
211247A
801845B
536560A
501095B
274846A
295166A
121021D
479770C
735856C
104348E
274356D
622009C
380295C
887456D
014350A
320082E
994329A
097080F
210706C
552362E
736147F
285773D
159934A
129641C
329500A
411633F
684716D
469769B
208298B
449289C
190675D
179959F
154844C
037506E
504879E
662870D
964448D
997084E
662794D
118126C

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2005. évi éves elõfizetési díj: 89 148 Ft. Egy példány ára: 184 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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05.3500 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2006. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 98 808 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 14 628 Ft/év
Határozatok Tára 22 632 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 520 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 768 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 692 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 116 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 20 976 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 26 220 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 312 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 216 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 184 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 348 Ft/év
Sportértesítõ 4 968 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 732 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 21 804 Ft/év
Jogtanácsadó 6 348 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 104 880 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 288 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 768 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 19 872 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 180 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 804 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 360 Ft/év
Statisztikai Közlöny 12 972 Ft/év
Szociális Közlöny 15 456 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 592 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 348 Ft/év
Magyar Közigazgatás 9 384 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 4 858 Ft/év
Pénzügyi Szemle 20 000 Ft/év
Élet és Tudomány 11 040 Ft/év
L'udové noviny 2 760 Ft/év
Neue Zeitung 4 416 Ft/év
Természet Világa 6 072 Ft/év
Valóság 7 176 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvült, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 123 000 Ft, fél évre 61 500 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének
2006. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 200 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 280 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 500 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2006. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 70 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 120 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 187 500 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 300 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 450 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.




