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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2006. évi XXIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl  szóló 
2005. évi CLIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.)
30.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó
egy há zi fenn tar tó ja 2007. év ben nor ma tív hoz zá já ru lás ra
ak kor jo go sult, ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás
ese tén a jog elõd fenn tar tó 2006. szep tem ber 30-áig be je -
len ti a Ma gyar Ál lam kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rin -
ti ille té kes – te rü le ti, re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak

a) a nor ma tív hoz zá já ru lás-igény lés alap já ul szol gá ló
vár ha tó fel adat mu ta tót (el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám,
szol gá lat, köz pont) és

b) az igény be vé tel 2007. évi vár ha tó idõ tar ta mát.
(7) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve

gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó
– (6) be kez dés ben nem em lí tett – nem ál la mi fenn tar tó ja
2007. év ben nor ma tív hoz zá já ru lás ra ak kor jo go sult,

a) ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás ese tén a jog -
elõd fenn tar tó 2006. szep tem ber 30-áig be je len ti a Ma gyar 
Ál lam kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rin ti ille té kes – te -
rü le ti, re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak

aa) a nor ma tív hoz zá já ru lás-igény lés alap já ul szol gá ló
vár ha tó fel adat mu ta tót (el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám,
szol gá lat, köz pont), és

ab) az igény be vé tel 2007. évi vár ha tó idõ tar ta mát, va -
la mint

b) ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás ese tén a jog -
elõd fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott, az igény lés alap já ul
szol gá ló el lá tot ti lét szám ra, fé rõ hely szám ra, szol gál ta tó ra, 
il let ve köz pont ra 2006. de cem ber 31-én kü lön jog sza bály
sze rint jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik, és

c) új, be lé põ szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ hely bõ ví tés
ese tén, ha az ál ta la fenn tar tott, és az igény lés alap já ul szol -
gá ló el lá tot ti lét szá mot, fé rõ hely szá mot, szol gál ta tót, köz -
pon tot a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter az
irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer be – kü lön jog sza -
bály sze rint, a biz to sí tott szol gál ta tás szak mai, mi nõ sé gi
jel lem zõi és mû kö dé sé nek szak mai-gaz da sá gi ha té kony -
sá ga alap ján, a szol gál ta tá sok te rü le ti le fe dett sé gét figye -
lembe véve – be fo gad ja.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A Kvtv. 103.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la -
pít sa meg:)

„d) leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-áig a szo ci á lis ága zat irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal mû köd te tett irá nyí tott te -
rü le ti ki egyen lí té si rend szer rész le tes sza bá lya it”.

3.  § A Kvtv. 1. szá mú mel lék le té ben a XXIV. If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um
fe je zet 10. „Csa lá di tá mo ga tá sok” cím 7. „Pénz be li és egy -
sze ri tá mo ga tás” al cí mé nek meg ne ve zé se „Pénz be li gyer -
mek vé del mi tá mo ga tá sok”-ra vál to zik.

4.  § (1) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 12. ca) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(Amennyi ben az in téz mény ben az emelt szín vo na lú fé rõ -
he lyek re meg ál la pí tott sze mé lyi té rí té si dí jak éves össze gé -
nek át la ga)

„ca) nem ha lad ja meg a 400 000 fo rin tot, ak kor
730 000 fo rint,”
 (2) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 19. a) pont já nak utol só
be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[19. Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai
a) Kol lé gi u mi, ex ter ná tu si ne ve lés, el lá tás]
„A Kö zokt. tv. sze rint gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben, ok -

ta tás ban részt ve võk kol lé gi u mi ne ve lé sé hez, ok ta tá sá hoz
nem ez, ha nem a d) pont sze rin ti hoz zá já ru lás igé nyel he -
tõ.”
 (3) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 22. a) pont já nak elsõ
szö ve ges be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[22. Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta -
tá sok, szol gál ta tá sok

a) Óvo dá ban, is ko lá ban, kol lé gi um ban szer ve zett ked -
vez mé nyes ét kez te tés]

„A hoz zá já ru lást igé nyel he ti a he lyi ön kor mány zat az
ál ta la fenn tar tott óvo dá ban, kol lé gi um ban el lá tás ban, to -
váb bá az is ko lá ban nap pa li rend sze rû ok ta tás ban részt
vevõ – a 15–17., és 19. jog cí men figye lembe ve he tõ –
gyer me kek, nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt
vevõ ta nu lók után, akik szá má ra a fenn tar tó a Gyvt.
148.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–d) pont ja alap ján 50%-os
nor ma tív ét ke zé si té rí té si-díj ked vez ményt vagy in gye nes
ét kez te tést biz to sít.”
 (4) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok az ál ta luk nyúj tott 11. a), c)–e),
11. g)–h) jog cím sze rin ti szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó an,
to váb bá az ál ta luk fenn tar tott in téz mé nyek ben a 11. b),
11. j–k), 12–14. pon tok sze rin ti hoz zá já ru lá sok ra jo go sul -
tak az egyes jog cí mek ben sze rep lõ fel té te lek sze rint az zal,
hogy a la kos ság szám hoz kap cso ló dó fel té telt a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ban e fel adat(ok)ban részt vevõ te le pü lé -
sek együt te sen kell tel je sít sék.”
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 (5) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A 11–14. b) pon tok ban sze rep lõ hoz zá já ru lá so kat
azok a he lyi ön kor mány za tok ve he tik igény be, ame lyek a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a
fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl,
to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let, il let ve a gyer mek jó -
lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé -
lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
ren de let sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del kez nek.”
 (6) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
8. pont já nak má so dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[8. A 12. pont ban sze rep lõ, a gyer mek vé del mi szak el lá -
tás hoz kap cso ló dó hoz zá já ru lá sok (12. aa) és 12. ba) jog -
cí mek) igény be vé te lé nek sa já tos sza bá lyai:]

„– Amennyi ben a gyer mek vé del mi el lá tás ban ré sze sü -
lõ gyer mek böl csõ dei el lá tás ban vagy köz ok ta tá si szol gál -
ta tás ban ré sze sül, ak kor az in téz ményt fenn tar tó ön kor -
mány zat jo go sult a fel adat hoz kap cso ló dó e mel lék let sze -
rin ti nor ma tív hoz zá já ru lá sok nak a 19. d) pont ki vé te lé vel
tör té nõ igény be vé te lé re is, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint. A 19. d) pont sze rin ti el lá tás ese tén az in téz mény -
ben el he lye zett gyer me kek után a 12. ba) pont sze rin ti nor -
ma tív hoz zá já ru lás ve he tõ igény be.”
 (7) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
10. j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„j) A 20. ba) pont má so dik gon do lat je lé ben meg ha tá ro -
zott jog cí me ken a fog lal ko zá so kon részt vevõ ta nu lók
2006. évi költ ség ve té si évre – tan éven ként – be csült át lag -
lét szá ma alap ján ter vez he tõ, il let ve igé nyel he tõ a hoz zá já -
ru lás. Az el szá mo lás nál a fog lal ko zá si nap lók sze rint a
nap tá ri évre na pon ként össze sí tett lét szá mot 185 nap pal
kell el osz ta ni. Ha az elõ írt heti hat órá nál ke ve sebb fog lal -
koz ta tást szer vez nek a költ ség ve té si éven be lü li ta ní tá si
évek át la gá ban, a hoz zá já ru lás nem jár. Ab ban az eset ben,
ha a heti hat órai idõ ke re ten fe lü li fog lal koz ta tást is szer -
vez nek, nem igé nyel he tõ egy ta nu ló után ezen a jog cí men
több szö rös hoz zá já ru lás.”
 (8) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
10. n) pont ja elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„n) a 22. a) pont alat ti, a gyer mek és ta nu lói in téz mé nyi
ét kez te tés hez kap cso ló dó hoz zá já ru lás az ét kez te tést
igény be vevõ, a Gyvt. 148.  §-a (5) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor ma tív té rí té si díj-ked -
vez mény re jo go sult gyer me kek, ta nu lók 2006. évi be csült
át lag lét szá ma és az ét ke zé si na pok szá ma alap ján ter vez -
he tõ, il let ve igé nyel he tõ.”

5.  § A Kvtv. 8. szá mú mel lék let II/1. Egyes jö ve de lem -
pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se jog cím elsõ be kez dé sé nek
elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A tá mo ga tás a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) alap ján rend sze res
szo ci á lis se gély ben, idõs ko rú ak já ra dé ká ban, a Szoctv.
41.  §-a (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ápo lá si díj ban, a
Szoctv. 55/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján adós -
ság csök ken té si tá mo ga tás ban, az adós ság ke ze lé si szol gál -
ta tás hoz kap cso ló dó, a Szoctv. 38.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban és a
Szoctv. 38.  §-ának (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek szá má ra,
va la mint a Szoctv. 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ápo lá si díj után járó nyug díj biz to sí tá si já ru lék ra ki fi -
ze tett össze gek, a Szoctv. 55/A.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást mérõ ké szü lék 
fel sze re lé si költ sé gei, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 19.  §-a
alap ján ki fi ze tett rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás
90%-ának, va la mint a Szoctv. 43/A.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti emelt össze gû ápo lá si díj ra való jo go sult ság meg -
ál la pí tá sát meg ala po zó szak vé le mény dí já nak és a „Si ke -
res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz” Hi tel prog ram ke re té ben
la kás szö vet ke zet, il let ve tár sas ház ál tal fel vett köl csön höz
kap cso ló dó tá mo ga tás nyúj tá sá ról  szóló 156/2005.
(VIII. 5.) Korm. ren de let alap ján ka mat tá mo ga tás ra jo go -
sul tak szá má ra ki fi ze tett összeg fe de ze té re szol gál.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
és a társadalombiztosítás szerveinek állami

felügyeletérõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény módosítása

6.  § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár -
sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 7.  §-a a kö vet ke zõ b) pont tal
egé szül ki:

(Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tá si
szer vei:)

„b) a Vas utas Tár sa da lom biz to sí tá si Igaz ga tó ság;”

7.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kvtv.
101.  § (1) bek. d) pont ja.
 (2) Ha a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let -
ve gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó
nem ál la mi fenn tar tó ja a mû kö dé si en ge délyt 2006. ja -
nuár 1-jét köve tõen sze rez te meg, a nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lás ra a mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé tõl jo -
go sult, ha meg fe lel a Kvtv. 3. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek, és a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény
30.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le zett sé -
gé nek ele get tett.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XXIV.
tör vény

a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett
támogatásáról, az egyes címzett támogatással

folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek
módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok

címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 
1992. évi LXXXIX. tör vény módosításáról*

Az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok cím zett és
cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Cct.) alap ján a he lyi ön kor mány za -
tok 2006. évi új cím zett tá mo ga tá sá ról, az egyes cím zett tá -
mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ be ru há zá sok – jog sza bá lyi
vál to zás ból ere dõ – ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va -
la mint a Cct. módosításáról a következõ tör vényt alkotja.

1.  § A he lyi ön kor mány za tok cím zett tá mo ga tás sal meg -
va ló su ló be ru há zá sa i hoz 2006. év tõl nyúj tan dó tá mo ga tás
össze gét ága za ton ként, ön kor mány za ton ként és be ru há zá -
son ként az 1. mel lék let tar tal maz za.

2.  § Az 1. mel lék let ben sze rep lõ mind azon be ru há zá -
sok, ame lyek össz költ sé ge az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló 1992. évi LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi XCVII. tör vény 1.  §-ának ha tály ba lé pé se foly tán 
csök ken 250 mil lió fo rint alá, men te sül nek a Cct. 1.  §
(1) be kez dés a) pontjában elõírt összeghatár alól.

3.  § Nem ré sze sül nek cím zett tá mo ga tás ban a 2. mel lék -
let ben sze rep lõ he lyi ön kor mány za tok.

4.  § A Cct. 3.  §-ának (8) be kez dé se alap ján – jog sza bá -
lyi vál to zás ból ere dõ en, a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ be ru há -
zás sal el lá tan dó fel adat je len tõs vál to zá sa  miatt – a fo lya -
mat ban lévõ be ru há zá sok kal kap cso la tos ere de ti dön té sek, 
va la mint a he lyi ön kor mány za tok 2004. évi új cím zett tá -
mo ga tá sá ról és az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban 
lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va la -
mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2004. évi XLII. tör vény 1. mel lék let „Kul tú ra”
fe je zet 19. so rá ban sze rep lõ Nagy ka ni zsa Volt Film szín -
ház épü let mû em lék jel le gû bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja, zsi -
nór pad lás bel sõ szint osz tá sá val cím zett tá mo ga tás ban
 részesült beruházással kapcsolatos eredeti döntés a 3. mel -
lék let szerint módosul.

Záró rendelkezések

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

„3.  § (1) Az elõ zõ év de cem ber 15-éig – or szág gyû lé si
kép vi se lõ-vá lasz tás évé ben és az azt kö ve tõ év ben feb ru ár
28-ig – be nyúj tott, a fel té te lek nek meg fe le lõ igény be je len -
té sek ja va sol ha tók cím zett tá mo ga tás ra. A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa az adott évi igény te kin te té ben jog vesz tõ.”

6.  § A Cct. 9.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A tárgy év jú li us 1-jé tõl le mon dás sal, a 14.  § (7) be -
kez dé se sze rin ti el vo nás sal, va la mint a 14.  § (8) be kez dé -
se, a 16.  § (2)–(3) be kez dé se és a 19.  § (1) be kez dé se sze -
rint, to váb bá az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta  miatt
vissza fi ze tés sel fel sza ba du ló, il let ve a vissza fi ze tett
összeg gel azo nos – ma rad ványt nö ve lõ – elõ irány zat szük -
ség sze rint fel hasz nál ha tó a mû kö dés kép te len né vált he lyi
ön kor mány za tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra, va la mint a cél -
jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás éves költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott vis ma i or tar ta lék ra. Ez utóbbi
szabályt kell alkalmazni a céltámogatás kiegészítõ
jegyzékében fel nem osztott összegre.”

7.  § A Cct. 11.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ki vi te le zést a tá mo ga tá si jo go sult ság ki hir de té sé -
tõl szá mí tott ti zen két hó na pon be lül meg kell kezdeni.”

8.  § A Cct. 11.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés a köz be szer zé si el já rás
le foly ta tá sát köve tõen köthetõ meg.”

9.  § A Cct. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A jó vá ha gyott és az adott év ben fel nem hasz nált
köz pon ti tá mo ga tást az ön kor mány zat a kö vet ke zõ év ben,
il le tõ leg – a 14.  § (13) be kez dé sé ben fog lal tak kivételé -
vel – a be ru há zás ter ve zett be fe je zé sét követõ év végéig
használhatja fel.”

10.  § (1) A Cct. 14.  § (1) be kez dé se b) és c) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Ha az ön kor mány zat ugyan azon mû sza ki tar tal mú
be ru há zás hoz cím zett és cél tá mo ga tás ban is ré sze sül, az
egyik tá mo ga tás ra való jo go sult sá gát el ve szí ti és vá lasz tá -
sa sze rint az egyik tá mo ga tás ról ha la dék ta la nul le kell
mon da nia. Az ön kor mány zat a köz pon ti támogatásra való
jogosultságot elveszíti, ha]

„b) a tá mo ga tás ra jo go sult ság ki hir de té sé tõl szá mí tott
ti zen két hó na pon be lül – a 11.  § (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – nem kezdi meg a kivitelezést,

c) a köz pon ti tá mo ga tást a be ru há zás ter ve zett be fe je -
zé sét kö ve tõ év vé gé ig nem használta fel.”

(2) A Cct. 14.  § (4) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[(4) Ha az ön kor mány zat]
„c) a tá mo ga tás ra jo go sult ság ki hir de té sé tõl szá mí tott

ti zen két hó na pon be lül – a 11.  § (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – nem kezdi meg a kivitelezést,”

(3) A Cct. 14.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Ha az ön kor mány zat a 13.  §-ban, va la mint a 14.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem tel je sí ti ha tár idõ re, ak -
kor a fel nem hasz nált elõ irány zat elvonásra kerül.”

(4) A Cct. 14.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(8) Ha az ön kor mány zat a 14.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lalt ese tek ben a köz pon ti tá mo ga tást jog ta la nul hasz nál ta
fel, ak kor év köz ben ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a kü lön
jog sza bály ban meg je lölt ha tár idõ re kö te les a jog ta la nul
fel hasz nált tá mo ga tást vissza fi zet ni, és az Áht. sze rin ti
kamatot fizetni a központi költségvetés javára.”

(5) A Cct. 14.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) A he lyi ön kor mány za tok köz pon ti tá mo ga tá sá nak
adott évi elõ irány za tá ból, to váb bá az elõ zõ évek elõ irány -
zat-ma rad vá nyá ból az adott év jú ni us 30-áig le mon dás sal,
il let ve a (7) be kez dés sze rin ti el vo nás sal, va la mint a
(8) be kez dés, a 16.  § (2)–(3) be kez dé se és a 19.  § (1) be -
kez dé se sze rint, to váb bá az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá -
la ta  miatt vissza fi ze tés sel fel sza ba du ló, il let ve a vissza fi -
ze tett összeg gel azo nos – ma rad ványt nö ve lõ – elõ irány zat 
fel hasz nál ha tó az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban
lévõ be ru há zá sok a tör vény 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti
többletköltségeire, valamint a 9.  § (2) bekezdés szerinti
céltámogatási igények kielégítésére.”

(6) A Cct. 14.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé szül
ki:

„(14) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVII.
tör vény 1.  §-ában fog lal tak ra te kin tet tel a he lyi ön kor -
mány za tok a cím zett és cél tá mo ga tás sal meg va ló su ló be -

ru há zá sa ik nál a 2006. ja nu ár 1-jéig még fel nem hasz nált
köz pon ti tá mo ga tás nak az ál ta lá nos forgalmi adó
csökkentésének megfelelõ részét

a) a be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán fel me rü lõ elõ re nem 
lát ha tó, mû sza ki lag in do kolt több let költ sé gek fe de ze té re
hasz nál hat ják fel a tá mo ga tá si arány módosítása nélkül,

b) a több let költ sé gek re tör té nõ fel hasz ná lást a te rü let -
fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter engedélyezi.”

11.  § A Cct. 23.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban:)

„c) Sa ját for rás: a tá mo ga tást igény lõ ön kor mány zat és
a tár sult ön kor mány za tok éves költ ség ve té sé ben a tá mo ga -
tott be ru há zás meg va ló sí tá sá ra jó vá ha gyott elõ irány za ta
(tény le ges sa ját for rás), to váb bá a la kos sá gi hoz zá já ru lás,
va la mint az egyéb ál la mi és nem zet kö zi for rá sok ból szár -
ma zó do ku men tu mok kal iga zolt tá mo ga tá sok, ame lyek
mér té ke leg fel jebb a be ru há zá si össz költ ség nek a cél- és
cím zett támogatásból és az önkormányzat tényleges saját
forrásából nem fedezett része.”

12.  § A Cct. 23.  § g) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[g) Be ru há zá si költ ség: az m) pont sze rin ti be ru há zás
fo gal má hoz, va la mint az alap funk ci ó hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó költ sé gek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 
sze rint. A köz pon ti tá mo ga tás szem pont já ból nem vehetõ
figye lembe]

„1. a be ru há zás le bo nyo lí tá sát, meg va ló sí tá sát se gí tõ
jogi, gaz da sá gi és mû sza ki el len õr zé si te vé keny ség
(a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Szol gál ta tá si Jegy zék
SZJ 74.1, va la mint 74.20.40 sze rin ti be so ro lás) dí já ból a
beruházási összköltség 1%-át meghaladó része,”

13.  § A Cct. 6. szá mú mel lék le té nek címe, I. és II. pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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,,Támogatható célok 2005–2007. évekre

Sor -
szám

Tá mo gat ha tó cél Igény be vé tel fel té te lei

I. Szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás 1. A szenny víz el ve ze tés sel és -tisz tí tás sal kap cso la tos
tá mo ga tás az ál lan dó né pes ség el lá tá sá ra igé nyel he tõ.
A tá mo ga tás az egyes ut cák ban lé te sí tett utol só ál lan dó
la ko sú in gat la nig igé nyel he tõ a törzs há ló zat és szenny -
víz be kö tõ-ve ze ték épí té sé hez, köz be esõ, üdü lõ céljára
hasznosított ingatlan bekötõ vezetékével együtt.

A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok a be nyúj tott cél tá -
mo ga tá si igé nye ket az aláb bi szem pon tok alap ján
rangsorolják:

2. Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás a meg lé võ lé te sít mény
ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sá val, át ala kí tá sá val,
élet tar ta má nak nö ve lé sé vel össze füg gõ, az üze mel te -
tést szol gá ló ja ví tá si, kar ban tar tá si mun kák hoz, va la -
mint a meg lé võ szenny víz csa tor na-há ló zat kapacitás -
növelõ átalakításához.

1. A ter ve zett fej lesz tés a mû sza ki lag az el múlt évek
so rán szét sza kadt be ru há zás nak mi nõ sít he tõ-e.
2. A be ru há zás meg va ló sí tá sa a Nem ze ti Szenny víz -
el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram tel je -
sí té sé hez szük sé ges-e. Ezen be lül is elõnyben kell
részesíteni:
2.1. a 10 000 la kos egyen ér ték nél na gyobb ter he lést
meg ha la dó szenny víz ki bo csá tá sú, kü lön jog sza bály
ál tal ki je lölt ér zé keny te rü le ten fek võ te le pü lést vagy
agglomerációt,
2.2. a 15 000 la kos egyen ér ték nél na gyobb ter he lést
meg ha la dó szenny víz ki bo csá tá sú szenny víz el ve ze -
té si agg lo me rá ció területét,
2.3. a 10 000–15 000 la kos egyen ér ték ter he lés sel jel -
le mez he tõ szenny vízki bo csá tá sú szenny víz-el ve ze -
té si agg lo me rá ció területét,
2.4. a 2000–10 000 la kos egyen ér ték ter he lés sel jel le -
mez he tõ szenny víz ki bo csá tá sú szenny víz el ve ze té si
agg lo me rá ció te rü le tét. Az azo nos ka te gó ri á ba esõ
igé nyek ese té ben a szennye zõ anyag csök ke né sé nek
mér té ke szerinti sorrendet is fel kell állítani,
2.5. a Vá sár he lyi Terv To vább fej lesz té se prog ram -
mal érin tett te le pü lé sek, vagy azok tár su lá sai füg get -
le nül a ter he lés mér té ké tõl,
2.6. a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. al pon tok alap ján fel ál lí tott
sor rend tõl el le het tér ni a 2.5. al pont figye lembe véte -
lével, to váb bá ha az adott ré gi ó ban ren del ke zés re álló 
költ ség ve té si elõ irány zat több mint há rom szo ro sát
el érik a be nyúj tott igé nyek. A rang sor ki ala kí tá sa so -
rán tö re ked ni kell a ren del ke zés re álló költ ség ve té si
elõirányzat maradéktalan felhasználására.
3. Az igény ki elé gí tés so rán elõny ben kell ré sze sí te ni
azo kat a be ru há zá so kat, ame lyek nél a meg va ló sít ha -
tó sá gi ta nul mány alap ján ki vá lasz tott meg ol dás be ru -
há zá si össz költ sé ge és az üze mel te té si költ sé gei a
leg elõ nyö seb bek. Fi gye lem be le het ven ni – az egy
in gat lan ra jutó be ru há zá si költ ség össze gét, to váb bá
a ta laj vi szo nyok ból és az úthelyreállításból adódó
magasabb költségek szükségességét.

3. Nem igé nyel het tá mo ga tást az az ön kor mány zat,
ahol a be kö té sek szá ma a meg lé võ szenny víz csa tor -
na-há ló zat 1 ki lo mé te ré re vo nat ko zó an a vá ro sok ban
az 50, a köz sé gek ben a 30 bekötést nem éri el.



Sor -
szám

Tá mo gat ha tó cél Igény be vé tel fel té te lei

I.1. Szenny víz köz mû be ru há zás: A szenny víz tisz tí tó-te -
lep, va la mint a szenny víz csa tor na-há ló zat együt tes
meg va ló sí tá sa szenny víz köz mû be ru há zás nak mi nõ -
sül. Az ön kor mány zat a szenny víz köz mû be ru há zás -
ra vo nat ko zó igé nyét egy igény be je len tés ben nyújt ja
be. Az I.2. és I.3. cé lok ese té ben az ön kor mány zat
csak ak kor nyújt hat be igényt, amennyi ben az a meg -
lé võ szenny víz tisz tí tó-te lep ka pa ci tá sá nak nö ve lé sé -
re irá nyul. Az I.4. cél ra csak ak kor nyújt ha tó be
igény, amennyi ben – a meg lé võ tisz tí tó te lep jobb
kihasználása céljából – a csatornahálózat bõvítését
tervezi az önkormányzat.

I.2. Szenny víz tisz tí tó-te lep épí té se Tá mo ga tást igé nyel het min den he lyi ön kor mány zat, ki -
vé ve a 2000 fõ alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lé si ön -
kor mány za tok, a me gyei jogú vá ro sok ön kor mány za tai
és Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta. A 2000 fõ alat ti
ál lan dó né pes sé gû te le pü lé sek ön kor mány za tai csak
tár su lás sal igé nyel het nek tá mo ga tást, ha a tár sult ön -
kor mány za tok összes ál lan dó né pes sé ge 2000 fõ fe let ti. 
A 2000 fõ alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lés ön kor -
mány za ta ak kor igé nyel het egye di vagy kö zös be ru há -
zás hoz tá mo ga tást, ha a be ru há zás in do kolt sá gát ivó -
víz bá zis-vé de lem vagy tar tó san ma gas ta laj víz ál lás
szem pont já ból a megvalósíthatósági tanulmány
igazolja, és a szakmai értékelést végzõ szervezet
javaslatával alátámasztja.

Azok nak a he lyi ön kor mány za tok nak – ame lyek te rü le -
tén olyan ter mé sze tes, il let ve jogi sze mé lyek van nak,
akik ipa ri te vé keny sé gük foly tán csa tor na bír sá go lás
ha tá lya alá esõ szenny vi zet bo csá ta nak ki a köz csa tor -
na-há ló zat ba – iga zol ni uk kell, hogy meg tet ték azo kat
a ha tó sá gi in téz ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják, hogy a
szenny víz tisz tí tó-te lep üzem be he lye zé sét köve tõen az
ipa ri elõ tisz tí tó ál tal ki bo csá tott szenny víz mi nõ sé ge
nem ha lad ja meg a csa tor na bír ság ról  szóló jog sza bály -
ban szereplõ, a közcsatornát károsító anyagokra elõírt
határértékeket. A támogatási arány: 75%.

I.3. Te le pü lé si fo lyé kony hul la dék (ten ge lyen szál lí tott
szenny víz) tisz tí tó te lep építése

Tá mo ga tást igé nyel het min den he lyi ön kor mány zat, ki -
vé ve a 2000 fõ alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lé si ön -
kor mány za tok, a me gyei jogú vá ro sok ön kor mány za tai
és Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta. A 2000 fõ alat ti
ál lan dó né pes sé gû te le pü lé sek ön kor mány za tai csak
tár su lás sal igé nyel het nek tá mo ga tást, ha a tár sult ön -
kor mány za tok összes ál lan dó né pes sé ge 2000 fõ fe let ti. 
A 2000 fõ alat ti ál lan dó né pes sé gû te le pü lés ön kor -
mány za ta ak kor igé nyel het egye di vagy kö zös be ru há -
zás hoz tá mo ga tást, ha a be ru há zás in do kolt sá gát ivó -
víz bá zis-vé de lem vagy tar tó san ma gas ta laj víz ál lás
szem pont já ból a megvalósíthatósági tanulmány
igazolja, és a szakmai értékelést végzõ szervezet
javaslatával alátámasztja.
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Sor -
szám

Tá mo gat ha tó cél Igény be vé tel fel té te lei

To váb bi fel té te lek:
a) az ön kor mány zat köz pon ti bel te rü le té re ki ter je dõ
köz mû ves ivó víz el lá tás biz to sí tott;
b) a lé te sí ten dõ tisz tí tó te lep a ké sõb bi ek so rán ki épí -
ten dõ köz csa tor na-há ló zat hoz csat la koz tat ha tó és a
szenny víz tisz tí tá sá ra al kal mas sá te he tõ.
A fel so rolt feltételek együttes fennállása esetén a
támogatási arány: 75%.

I.4. Szenny víz csa tor na-há ló zat épí té se Tá mo ga tást igé nyel het min den te le pü lé si ön kor mány -
zat a szenny víz csa tor na-há ló zat tal még nem ren del ke -
zõ te rü le tek el lá tá sá hoz.
Egy ön kor mány zat e cél ra annyi igényt nyújt hat be,
ahány köz be szer zé si el já rást kí ván le foly tat ni.
Az igény hez csa tol ni kell az ön kor mány zat nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy az érin tett te rü let re vo nat ko zó an a ter ve -
zett szenny víz csa tor na-há ló zat 1 ki lo mé te ré re néz ve az 
in gat lan tu laj do no sok 80%-a, de vá ros ban leg alább 50,
köz ség ben leg alább 30 in gat lan tu laj do nos vál lal ta,
hogy leg ké sõbb az üzem be helyezést követõ 1 éven
belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra.
A támogatási arány 75%.

II. Egész ség ügy – Mû kö dõ Kór há zak és szak ren de lõk
gép-mû szer be szer zé sei

Tá mo ga tást igé nyel het nek a he lyi ön kor mány za tok
1 mil lió Ft egye di ér té ken fe lü li és egy éven túl el hasz -
ná ló dó egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé sé hez a kö -
vet ke zõ szakterületek számára:

A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok a cél tá mo ga tá si
igé nye ket az aláb bi szem pon tok sze rint rangsorolják:

– kép al ko tó-di ag nosz ti ka, ki vé ve CT és MRI be ren de -
zé sek;
– anesz te zi o ló gi ai-in ten zív te rá pi ás-sür gõs sé gi esz -
közök;

1. Az el lá tás ban ré sze sü lõk tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott és az or szá -
gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség -
gel sújtott településen élnek-e.

– on ko ló gi ai el lá tást biz to sí tó su gár te rá pi ás esz kö zök,
gépek.

2. Az érin tett kór há zak az egész ség ügyi el lá tás ban
be töl tött prog resszi vi tá si szint jük sze rint hol he lyez -
ked nek el.

3. Az érin tett egész ség ügyi in téz mény ál tal el lá tot tak
szá ma ma gas-e. Ezen be lül: – azon ön kor mány za tok
ese té ben, ame lyek több kór ház fenn tar tói te en dõ it
lát ják el, kü lön kell vizs gál ni az egyes kór há zak által
ellátottak számát.

4. Elõny ben kell ré sze sí te ni azon mû szer igé nye ket,
ame lyek nél kü löz he tet le nek a mû kö dés hez szük sé -
ges mi ni mum fel té te lek teljesítéséhez.

A tá mo ga tá si arány: leg fel jebb 75%.”
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14.  § A kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy a
II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó Kö zös sé gi Tá -
mo ga tá si Ke ret meg ál la po dás nak a Bi zott ság gal tör tént
alá írá sa után, az ope ra tív prog ra mok is me re té ben és a pá -
lyá za ti fel hí vá sok meg je le né sét köve tõen

a) ren de let ben je löl je ki a fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel
még nem ren del ke zõ e tör vény 1. mel lék le té ben sze rep lõ
ön kor mány za ti be ru há zá sok kö zül azo kat, ame lyek il lesz -
ked nek az ope ra tív prog ra mok in téz ke dé se i hez;

b) ren del je el az a) pont sze rin ti be ru há zá sok ese té ben
az ope ra tív prog ram elõ írásainak meg fe le lõ do ku men tu -
mok irá nyí tó ha tó ság hoz való be nyúj tá sát;

c) kez de mé nyez ze az Or szág gyû lés nél ezen tör vény -
ben meg ha tá ro zott cím zett tá mo ga tá sok vissza vo ná sát az
a) pont sze rint ki je lölt azon ön kor mány za tok tól, ame lyek
be ru há zá sá nak uni ós for rás ból tör té nõ meg va ló sí tá sá ra
szü le tett tá mo ga tá si dön tés ki hir de tés re ke rült, vagy az
adott ope ra tív prog ram ból el nyer he tõ for rás meg szer zé sé -
hez elõ írt fel té te le ket ne kik fel ró ha tó ok ból nem tel je sí tik;

d) az e tör vény ben meg ha tá ro zott cím zett tá mo ga tás
vissza vo ná sá nak kez de mé nye zé sé vel egy ide jû leg te gyen
ja vas la tot ezen be ru há zá sok cím zett tá mo ga tá si ke ret ter -
hé re tör té nõ ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra. A ki egé szí tõ tá mo -
ga tás mér té ke leg fel jebb a be ru há zá si össz költ ség nek az
eu ró pai uni ós tá mo ga tás ból és az ön kor mány za ti sa ját for -
rás ból nem fe de zett ré sze.

15.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Cct. 8.  § (3) be kez dé se, a 10.  § (3) be kez dés
c) pont ja, a 10.  § (4) be kez dé se, a 14.  § (4) be kez dés
e) pont ja, a 14.  § (9) be kez dé se, a 21/A. §-a, a 21/B. §-a, a
21/C. §-a, va la mint a 21/D. §-a.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. melléklet a 2006. évi XXIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006. évben címzett támogatással induló beruházásai

Ezer Ft

Egész ség ügy

1. Bé kés csa ba Bé kés me gye Dr. Rét hy Pál
Kór ház-Ren de lõ in té zet
bel gyó gyá sza ti tömb re konst ruk ci ó ja

960 000 144 000 816 000 68 000 391 000 357 000

2. Oros há za Bé kés me gye Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
szak ren de lõ jé nek re konst ruk ci ó ja

764 160 115 200 648 960 54 000 311 000 283 960

3. Bé kés M. Ö. Bé kés me gye Pán dy Kál mán Bé kés Me gyei
Kór ház Szeg hal mi fek võ- és
já ró be teg-el lá tó Egy sé gé nek
re konst ruk ci ó ja

948 480 94 848 853 632 90 000 399 000 364 632

4. Mis kolc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Sem mel we is-ren de lõ in té zet
Egye te mi Ok ta tó Kór ház Szü lé sze ti
és Nõ gyó gyá sza ti O. re konst ruk ci ó ja

748 800 112 320 636 480 53 000 305 000 278 480

5. Ózd Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Al más sy Ba logh Pál Kór ház
szak ren de lõ jé nek re konst ruk ci ó ja

805 901 80 590 725 311 70 000 342 000 313 311

6. Mo son ma gya ró vár Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Mo son ma gya ró vá ri Ka ro li na
Kór ház-Ren de lõ in té zet meg lé võ
fõ épü le té nek rész le ges
re konst ruk ci ó ja

957 576 171 876 785 700 65 000 376 000 344 700

7. Jász-Nagy kun-
Szol nok M. Ö.

Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
He té nyi Géza Kór ház
bel gyó gyá sza ti épü le té nek bõ ví té ses
re konst ruk ci ó ja

960 000 96 000 864 000 90 000 405 000 369 000

8. Kar cag Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Ká tai Gá bor Kór ház re konst ruk ció
II. üte me

1 472 544 220 882 1 251 662 59 000 622 000 570 662

9. Jász be rény Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Er zsé bet Kór ház Bel gyó gyá sza ti
Osz tály bõ ví té ses re konst ruk ci ós,
Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály
át he lye zé se

960 000 211 200 748 800 70 000 305 000 373 800

10. Má té szal ka Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Má té szal ka Te rü le ti Kór ház
se bé sze ti-di ag nosz ti kai épü let
bõ ví té se

960 000 144 000 816 000 85 000 382 000 349 000
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11. Sza bolcs-Szat már-
Be reg M. Ö.

Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Pszi chi át ri ai Szak kór ház Nagy kál ló
re konst ruk ci ó ja és szak am bu lan cia
épí té se, 1000 ada gos kony ha
fel újí tá sa

780 000 78 000 702 000 58 000 336 000 308 000

12. Tol na M. Ö. Tol na me gye Ba las sa Já nos Kór ház 
„B” épü le t é nek rész le ges 
re konst ruk ci ó ja

668 957 100 344 568 613 10 000 291 000 267 613

13. Keszt hely Zala me gye Keszt hely, Vá ro si Kór ház
re konst ruk ció III. ütem

960 000 144 000 816 000 56 000 397 000 363 000

Egész ség ügy össze sen 11 946 418 1 713 260 10 233 158 828 000 4 862 000 4 543 158

Kul tú ra

14. Ka lo csa Bács-Kis kun
me gye

Ka lo csa Mû ve lõ dé si Köz pont és
Klub ház re konst ruk ci ó ja

863 880 129 582 734 298 61 000 351 000 322 298

15. Kis kun fél egy há za Bács-Kis kun
me gye

Kis kun fél egy há za Pe tõ fi Sán dor
Vá ro si Könyv tár bõ ví té se,
re konst ruk ci ó ja

463 834 69 575 394 259 33 000 188 000 173 259

16. BAZ M. Ö. Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Le vél tár rak tár bõ ví té se 268 800 26 880 241 920 30 000 111 000 100 920

17. Sze ged Csong rád me gye A Sze ge di If jú sá gi Ház 
– több funk ci ós mû ve lõ dé si
in téz mény – re konst ruk ci ó ja

364 800 54 720 310 080 30 000 146 000 134 080

18. Fej ér M. Ö. Fej ér me gye Fej ér me gyei Le vél tár ki vál tá sa 1 221 120 145 920 1 075 200 60 000 530 000 485 200

19. Bu da pest XIX. ke rü let Fõ vá ros KMO Mû ve lõ dé si Ház
re konst ruk ci ó ja

418 560 62 784 355 776 29 000 170 000 156 776

20. Gyön gyös He ves me gye Mát ra Mú ze um-Or czy Kas tély és
kert je re konst ruk ció

1 238 400 185 760 1 052 640 87 000 504 000 461 640

21. Ta ta bá nya Ko má rom-
Esz ter gom me gye

Já szai Mari Szín ház, Nép ház,
Vá ro si Könyv tár re konst ruk ció,
bõ ví tés és kör nye zet ren de zés

1 920 000 288 000 1 632 000 136 000 782 000 714 000

22. Szom bat hely Vas me gye A Szom bat he lyi Bar tók Te rem
bõ ví té se, re konst ruk ci ó ja és
aka dály men te sí té se

430 752 64 613 366 139 30 000 175 000 161 139

23. Ajka Veszp rém me gye Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ
Köz pont bõ ví té se (238 m2) és
re konst ruk ció

241 920 36 288 205 632 17 000 98 000 90 632
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24. Ba kony bél Veszp rém me gye Kö zös sé gi ház épí té se (839,56 m2 és 
51 db par ko ló)

261 096 39 164 221 932 18 000 106 000 97 932

25. Bu da pest VI. ke rü let Fõ vá ros Kö zös sé gi és Kul tu rá lis Szín tér
lét re ho zá sa

796 800 204 720 592 080 49 000 283 000 260 080

Kul tú ra össze sen 8 489 962 1 308 006 7 181 956 580 000 3 444 000 3 157 956

Ok ta tás

26. Pécs Ba ra nya me gye Pécs, Cso ko nai V. Mi hály
Ál ta lá nos Is ko la re konst ruk ci ó ja,
bõ ví té se, tel jes
aka dály men te sí tés sel, lift tel,
au lá val, kony há val, ét te rem mel

811 227 121 684 689 543 50 279 333 998 305 266

27. Bács-Kis kun M. Ö. Bács-Kis kun
me gye

Bács-Kis kun Me gyei
Ön kor mány zat Ba jai Köz ok ta tá si
In téz mé nye és Gyer mek ott ho na
bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja

423 360 42 336 381 024 31 752 182 574 166 698

28. Bács-Kis kun M. Ö. Bács-Kis kun
me gye

Bács-Kis kun Me gyei
Ön kor mány zat Kecs ke mé ti
Köz ok ta tá si, Szak szol gá la ti és
Gyer mek vé del mi In téz mé nye
bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja

364 800 36 480 328 320 9 000 166 000 153 320

29. Ke rek egy há za Bács-Kis kun
me gye

Móra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény át ala kí tá sa, bõ ví té ses
re konst ruk ci ó ja

468 578 70 287 398 291 32 966 185 436 179 889

30. Mis kolc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Ava si Gim ná zi um épü let bõ ví té se és 
re konst ruk ci ó ja

768 000 115 200 652 800 54 000 313 000 285 800

31. Sze ged Csong rád me gye Sze ge di Tö mör kény Ist ván
Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la
bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja

576 000 86 400 489 600 40 000 235 000 214 600

32. Du na új vá ros Fej ér me gye Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko la 
96 fé rõ he lyes kö zép is ko lai
kol lé gi um má tör té nõ át ala kí tá sa

480 000 72 000 408 000 34 000 195 000 179 000

33. Bu da pest XVI. ke rü let Fõ vá ros Bu da pest XVI. ke rü le ti tan uszo da
épí té se

488 064 146 419 341 645 28 000 163 000 150 645
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34. Bu da pest Fõ vá ros Fõ vá ros Moz gás ja ví tó Ál ta lá nos Is ko la,
Di ák ott hon és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat épü le te i nek
re konst ruk ci ó ja, kor sze rû sí té se és
bõ ví té se

2 880 000 1 920 000 960 000 80 000 460 000 420 000

35. Sop ron Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um
át ala kí tá sa, te tõ tér be épí tés

614 082 92 112 521 970 43 000 250 000 228 970

36. Vá mos pércs Haj dú-Bi har
me gye

Ál ta lá nos is ko la bõ ví té se 368 957 55 344 313 613 26 000 150 000 137 613

37. Nád ud var Haj dú-Bi har
me gye

Ál ta lá nos is ko la bõ ví té se 480 000 72 000 408 000 34 000 195 000 179 000

38. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har
me gye

Ál ta lá nos is ko la bõ ví té se 835 456 345 856 489 600 40 000 235 000 214 600

39. Fü ze sa bony He ves me gye Re me nyik Zsig mond Gim ná zi um
ál tal üze mel te tett tér sé gi tan- és
vá ro si uszo da épí té se

698 880 104 832 594 048 25 000 296 000 273 048

40. Ti sza bõ Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

100 fé rõ he lyes óvo da épí té se 248 950 12 543 236 407 19 000 113 000 104 407

41. Ko má rom-Esz ter gom
M. Ö.

Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Bottyán Já nos Mû sza ki
Szak kö zép is ko la re konst ruk ci ó ja

773 280 77 328 695 952 60 000 332 475 303 477

42. Tak sony Pest me gye Tak sony, Né met Nem ze ti sé gi
Nap kö zi ott ho nos Óvo da lé te sí té se

420 000 63 000 357 000 29 000 171 000 157 000

43. Fót Pest me gye Fót, Fáy And rás Ál ta lá nos Is ko la
épí té se

1 686 000 870 000 816 000 68 000 391 000 357 000

44. Pé te ri Pest me gye Pitt ner Dé nes Ál ta lá nos Is ko la
bõ ví té se

351 388 52 708 298 680 24 000 143 000 131 680

45. Pest M. Ö. Pest me gye Szent end rei Pet zelt Jó zsef
Szak kép zõ Kö zép is ko la fel újí tá sa
és bõ ví té se

493 843 49 440 444 403 37 000 212 000 195 403

46. Gyál Pest me gye Gyál, Ady End re Ál ta lá nos Is ko la
bõ ví té se és kor sze rû sí té se

553 172 82 976 470 196 39 000 225 000 206 196

47. Csö mör Pest me gye Csö mör, új óvo da épí té se 422 568 144 000 278 568 23 000 133 000 122 568
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48. Nagy atád So mogy me gye Nagy atá di Ady End re Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la re konst ruk ci ó ja
és bõ ví té se, va la mint a Jó zsef A.
Kol lé gi um re konst ruk ci ó ja, 7 új
tan te rem, kö zös sé gi tér, ki szol gá ló
egy ség épí tés (1448 m2)

1 174 567 176 185 998 382 83 000 478 000 437 382

49. Bal kány Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Bal kány, Sza bolcs Ve zér Ál ta lá nos
Is ko la át ala kí tá sa, bõ ví té se

1 171 655 117 166 1 054 489 72 000 513 213 469 276

50. Sza bolcs-Szat már-
Be reg M. Ö.

Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Deák Fe renc Gim ná zi um
(Fe hér gyar mat) re konst ruk ci ó ja és
bõ ví té se

480 000 48 000 432 000 36 000 207 000 189 000

51. Veszp rém Veszp rém me gye Lo vas sy Gim ná zi um
re konst ruk ci ó ja
(5127,33 m2), meg szû nõ tan ter mek
pót lá sa (638,1 m2), tor na te rem
épí té se (1185,5 m2)

859 343 129 743 729 600 17 000 371 000 341 600

52. Pápa Veszp rém me gye 16 db ál ta lá nos tan te rem, 7 db
szak tan te rem és egy aula
re konst ruk ci ó ja

960 000 144 000 816 000 68 000 391 000 357 000

53. Ba la ton fü red Veszp rém me gye Eöt vös Ló ránd Ál ta lá nos Is ko la
épü le té nek bõ ví té se

249 600 37 440 212 160 17 000 102 000 93 160

54. Nagy ka ni zsa Zala me gye A fõ épü let K-i irá nyú bõ ví té se,
re konst ruk ci ó ja, új tor na te rem
épí té se

836 304 125 445 710 859 59 000 340 000 311 859

55. Bu da pest XX. ke rü let Fõ vá ros Is ko lai tan uszo da épí té se 571 920 204 000 367 920 31 000 177 000 159 920

Ok ta tás össze sen 21 509 994 5 614 924 15 895 070 1 209 997 7 659 696 7 025 377
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Szo ci á lis

56. Sik lós Ba ra nya me gye Sik lós-Gyü di Idõ sek Ott ho na
fej lesz té se, bõ ví tett prog ram

455 932 68 390 387 542 31 003 178 269 178 270

57. Szen tes Csong rád me gye Szen tes Vá ros Ön kor mány zat új 100 
fé rõ he lyes Idõ sek In teg rált
Szol gál ta tó Cent ru má nak épí té se

1 077 811 161 672 916 139 85 000 434 000 397 139

58. Haj dú-Bi har M. Ö. Haj dú-Bi har
me gye

Ko má di Fo gya té ko sok ott ho na
épí té se

970 419 97 041 873 378 69 000 402 000 402 378

59. He ves M. Ö. He ves me gye Új 150 fé rõ he lyes Idõ sek Ott ho na
épí té se Pa rá don

1 461 120 145 920 1 315 200 117 000 626 000 572 200

60. Nóg rád M. Ö. Nóg rád me gye 150 fé rõ he lyes bent la ká sos
in téz mény ki ala kí tá sa, mely bõl 140
fé rõ hely tar tós bent la kást nyúj tó
in téz mé nyi el lá tás, 10 fé rõ hely pe dig 
át me ne ti el lá tást biz to sít+kony ha

1 680 000 240 000 1 440 000 90 000 870 000 480 000

61. Zala M. Ö. Zala me gye Idõ sek Ott ho na fej lesz tés,
re konst ruk ció Za la bak sa, Sze pet nek
és Sár mel lék Köz sé gek ben

1 255 055 125 506 1 129 549 94 000 541 000 494 549

Szo ci á lis össze sen 6 900 337 838 529 6 061 808 486 003 3 051 269 2 524 536

Víz gaz dál ko dás

Bel te rü le ti víz ren de zés:

62. To kaj Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

To kaj Déli vá ros rész bel te rü le ti
víz ren de zé se

1 026 251 102 625 923 626 83 219 419 788 420 619

63. Mád Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Mád bel te rü le ti víz ren de zé se 1 350 720 135 072 1 215 648 116 300 575 000 524 348

64. Adony Fej ér me gye Adony bel te rü le ti víz ren de zés 603 079 90 462 512 617 60 000 236 000 216 617

65. Du na var sány Pest me gye Du na var sány bel te rü le ti
csa pa dék víz el ve ze tés

592 497 88 875 503 622 60 000 232 000 211 622

66. Vá sá ros na mény Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Vá sá ros na mény-Ger ge lyi u gor nya-
Vit ka bel te rü le ti víz ren de zé se

679 444 203 833 475 611 50 000 222 000 203 611

67. Szek szárd Tol na me gye Séd-pa tak 9+915–13+655 km
szel vé nyek kö zöt ti ren de zé se

456 474 68 471 388 003 34 000 180 000 174 003
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Ivó víz el lá tás:

68. Pécs Ba ra nya me gye Pécs 12 te rü let egy sé gé nek
ivó víz há ló zat fej lesz té se

738 210 162 210 576 000 48 000 276 000 252 000

69. Job bá gyi Nóg rád me gye Négy te le pü lést érin tõ táv ve ze ték
épí té se, ivó víz el lá tás ja ví tá sa Pász tó 
+ Szur dokpüs pö ki + Job bá gyi +
Szar vas ge de

689 491 103 424 586 067 60 000 275 000 251 067

Ivó víz mi nõ ség ja ví tás:

70. Ka pos vár So mogy me gye Ka pos vár Vá ros
ivó víz mi nõ ség-ja ví tó prog ram ja,
Tö rés pon ti kló ro zá sos
am mó nia men te sí tés

735 291 147 059 588 232 60 000 276 000 252 232

Szenny víz be ru há zá sok:

71. Ke cel Bács-Kis kun me gye Gra vi tá ci ós és nyo más alat ti
szenny víz-el ve ze tõ há ló zat
át eme lõk kel, nyo mó csö vek kel 
550 m3/d szenny víz te lep-bõ ví tés
1100 m3/d-ra

1 018 556 509 278 509 278 50 000 240 000 219 278

72. Kis új szál lás Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Szenny víz köz mû-be ru há zás
(gra vi tá ci ós rend szer)

1 482 478 741 239 741 239 70 000 351 000 320 239

73. Mer nye So mogy me gye Ka pos vár és tér sé gé nek
szenny víz el ve ze té se

1 989 662 596 897 1 392 765 116 000 667 000 609 765

74. Káld Vas me gye Szenny víz el ve ze tés és tisz tí tás 1 616 869 646 748 970 121 80 000 465 000 425 121

75. Rum Vas me gye Rum és tár sult köz sé gek
szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa

2 445 738 1 030 794 1 414 944 117 000 678 000 619 944

Víz gaz dál ko dás össze sen 15 424 760 4 626 987 10 797 773 1 004 519 5 092 788 4 700 466

Mind össze sen 64 271 471 14 101 706 50 169 765 4 108 519 24 109 753 21 951 493
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2. melléklet a 2006. évi  XXIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

Ezer Ft

Sor szám Ön kor mány zat Me gye Az igény meg ne ve zé se
Be ru há zás 

össz költ sé ge

Eb bõl
Meg jegy zés*

Sa ját for rás Igé nyelt tá mo ga tás

Egész ség ügy

1. Ba ra nya M. Ö. Ba ra nya me gye Ba ra nya M.-i Kór ház re konst ruk ci ó ja
be fe je zõ, ma xi má lis prog ram

3 103 515 310 352 2 793 163 2

2. Kom ló Ba ra nya me gye Kom ló, Kór ház-Ren de lõ in té zet
fej lesz té se

319 745 47 962 271 783 2

3. Mo hács Ba ra nya me gye Mo hács, Kór ház fel újí tás III. (be fe je zõ)
ütem + Ren de lõ in té zet rész le ges
fel újí tá sa

1 096 695 164 504 932 191 2

4. Du na ve cse Bács-Kis kun
me gye

Du na ve cse Já ró be teg Szak ren de lõ
re konst ruk ció

918 577 137 786 780 791 2

5. Bé kés M.Ö. Bé kés me gye Pán dy Kál mán Kór ház Pa to ló gi ai
Osz tály re konst ruk ció

786 000 78 600 707 400 2

6. Bor sod-Aba új-
Zemp lén M. Ö.

Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

B.A.Z Me gyei Kór ház és Egye te mi
Ok ta tó Kór ház te lep hely-re konst ruk ció
III. ütem

7 940 000 794 000 7 146 000 2

7. Me zõ kö vesd Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Ren de lõ in té zet és Bel gyó gyá sza ti
Osz tály já ró be teg-szak el lá tás és
kór ház fej lesz té si komp lex re konst ruk ció

1 074 280 161 142 913 138 2

8. Sá ros pa tak Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Egész ség ügyi Cent rum
kor sze rû sí té se-bõ ví té se

975 750 146 361 829 389 2

9. Sze ged Csong rád me gye II. szá mú ren de lõ in té zet kor sze rû sí té se,
Sze ged

760 000 114 000 646 000 2

10. Mór Fej ér me gye Kór ház-re konst ruk ció és Szo ci á lis
In téz mé nyi be ru há zás

1 475 072 221 261 1 253 811 2

11. Bu da pest 
III. Ke rü let

Fõ vá ros Lak ta nya ut cai tü dõ gon do zó és
szû rõ ál lo más re konst ruk ci ó ja

428 620 64 293 364 327 2

12. Gyõr-Mo son-
Sop ron M. Ö.

Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház
re konst ruk ció III. ütem

4 500 000 450 000 4 050 000 2

13. Hat van He ves me gye Al bert Schwe it zer
Kór ház-Ren de lõ in té zet re konst ruk ci ó ja

4 340 619 651 093 3 689 526 2

14. He ves M. Ö. He ves me gye Mark hot Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet
re konst ruk ci ó ja

1 850 000 185 000 1 665 000 2



15. Esz ter gom Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Va sza ry Ko los Kór ház struk tú ra
át ala kí tá sa

1 508 645 226 297 1 282 348 2

16. Ko má rom-
Esz ter gom M. Ö.

Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Ön kor mány zat Szent Bor bá la Kór ház
re konst ruk ci ó ja

4 697 625 469 763 4 227 862 2

17. Tata Ko má rom-
Esz ter gom me gye

Vá ro si Re ha bi li tá ci ós Szak kór ház
re konst ruk ci ó ja

524 040 80 000 444 040 2

18. Ceg léd Pest me gye Ceg lé di Tol dy Fe renc Kór ház
re konst ruk ci ó ja

1 099 400 165 000 934 400 2

19. Nagy ká ta Pest me gye Nagy ká ta, Szak or vo si Ren de lõ in té zet
bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja

956 594 143 489 813 105 2

20. Pest M. Ö. Pest me gye Pest Me gyei Szent Ró kus Kór ház
re konst ruk ci ó ja

1 145 860 171 870 973 990 2

21. Vác Pest me gye Vác, Já vorsz ky Ödön Kór ház
re konst ruk ció IV. ütem

1 640 760 246 114 1 394 646 2

22. Mar ca li So mogy me gye Mar ca li Kór ház-Ren de lõ in té zet
re konst ruk ció

2 975 770 446 366 2 529 404 2

23. Sió fok So mogy me gye Sió fok Vá ro si Kór ház re konst ruk ció, új
épü let épí tés, meg lé võ épü let,
inf ra struk tú ra re konst ruk ció

1 741 250 261 187 1 480 063 2

24. So mogy M. Ö. So mogy me gye Ka po si Mór Kór ház IMS szer ke zet
meg erõ sí tés fö dém be rej tett
utó fe szí tés sel. Mû té ti Tömb, ki szol gá ló
hely sé gek re konst ruk ci ó ja,
he li kop ter-le szál ló pá lya épí tés

2 200 000 220 000 1 980 000 2

25. Dom bó vár Tol na me gye Dom bó vá ri Szent Lu kács Egész ség ügyi
Kht. Kór ház re konst ruk ci ó ja II. ütem

2 055 352 308 303 1 747 049 2

26. Tol na M. Ö. Tol na me gye Ba las sa Já nos Kór ház
Ren de lõ in té ze té nek rész be ni át ala kí tá sa
és szû rõ ál lo más sal tör té nõ bõ ví té se

543 391 81 510 461 881 2

27. Kör mend Vas me gye Dr. Batt hy ány Stratt mann Lász ló Kór ház 
Kór ház-re konst ruk ció

1 804 943 270 742 1 534 201 2

28. Ajka Veszp rém me gye Fõ épü let hom lok za ti nyí lás zá rók cse ré je
mû anyag ra, pa ra pet sáv fel újí tá sa

490 100 73 515 416 585 2

29. Veszp rém M. Ö. Veszp rém me gye Far kas gye pû 70 ágyas Pul mo no ló gia II.
osz tály + am bu láns és rönt gen
di ag nosz ti kai rész le gek re konst ruk ci ó ja
új szárny épí té se (te tõ tér rel)

1 200 375 120 038 1 080 337 2
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Kul tú ra

30. Bé kés csa ba Bé kés me gye Jan kay Ti bor Mú ze um és Mû vé sze tek 
Háza re konst ruk ció

797 500 119 625 677 875 2

31. Gyu la Bé kés me gye Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont
re konst ruk ci ó ja

770 000 115 500 654 500 2

32. Makó Csong rád me gye Jó zsef At ti la Könyv tár
re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se

1 078 000 161 700 916 300 2

33. Sán dor fal va Csong rád me gye Több funk ci ós Mû ve lõ dé si Köz pont
épí té se, Sán dor fal va

447 868 67 181 380 687 2

34. Szár Fej ér me gye Fa lu ház épí tés 575 648 87 000 488 648 2

35. Bu da pest Fõ vá ros Fõ vá ros Pes ti Szín ház bel sõ át ala kí tá sa és
re konst ruk ci ó ja

2 200 000 572 600 1 627 400 2

36. Gyõr Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Gyõ ri Nem ze ti Szín ház re konst ruk ció 3 058 429 458 765 2 599 664 2

37. Tét Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Téti Kis tér sé gi Mû ve lõ dé si Köz pont
épí té se

540 000 81 000 459 000 2

38. Deb re cen Haj dú-Bi har me gye Ál ta lá nos is ko la át ala kí tá sa kö zös sé gi
ház zá

555 100 83 300 471 800 2

39. Deb re cen Haj dú-Bi har me gye Cso ko nai Szín ház kor sze rû sí té se. 5 900 000 885 000 5 015 000 2

40. Haj dú sám son Haj dú-Bi har me gye Mû ve lõ dé si köz pont épí té se 1 710 500 171 050 1 539 450 2

41. Eger He ves me gye Bró dy Sán dor Me gyei-Vá ro si
Könyv tár re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se

1 225 000 183 750 1 041 250 2

42. Szol nok Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Szig li ge ti Szín ház, Szo ba szín ház és a
mû hely ház re konst ruk ci ó ja és
mû sza ki fej lesz té se

1 557 120 233 568 1 323 552 2

43. Esz ter gom Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Ba las sa Bál int Mú ze um bõ ví té se,
re konst ruk ció

652 720 97 908 554 812 2

44. Ko má rom Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Ko má rom, kul tu rá lis köz pont épí té se 1 168 771 233 754 935 017 2

45. Ko má rom-
Esz ter gom M. Ö.

Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tár
re konst ruk ció, bõ ví tés,
kör nye zet ren de zés

1 507 125 150 000 1 357 125 2

46. Tata Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Ma gya ri Zol tán Vá ro si és Me gyei
Mû ve lõ dé si Köz pont és Mó ricz
Zsig mond Vá ro si Könyv tár
re konst ruk ci ó ja

854 431 130 000 724 431 2

47. Abony Pest me gye Abony, Un gár Kú ria fel újí tá sa 282 000 28 200 253 800 2

48. Bu da örs Pest me gye Bu da ör si Já ték szín és Mû ve lõ dé si
Köz pont re konst ruk ci ó ja

2 333 333 350 000 1 983 333 2
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49. Pest M. Ö. Pest me gye Szent end re, Pest Me gyei Könyv tár
fel újí tá sa és bõ ví té se

1 122 693 112 000 1 010 693 2

50. Pest M. Ö. Pest me gye Vác, Tra gor Ig nác Mú ze um bõ ví té se 609 125 61 000 548 125 2

51. Ka pos vár So mogy me gye Ka pos vár, Csi ky Ger gely Szín ház
kül sõ hom lok za ta és bel sõ
tech no ló gi ai re konst ruk ci ó ja,
rak tár épü let fel újí tás és ki sebb bõ ví tés 
5868 m2, 1100 m2, 750 m2

3 294 374 494 156 2 800 218 2

52. Sió fok So mogy me gye Ba la to ni Re gi o ná lis Könyv tár Épí tés
3813 m2, hasz nos alap te rü le ten 320
ezer kö tet

1 552 800 232 920 1 319 880 2

53. So mogy M. Ö. So mogy me gye So mogy Me gyei Le vél tár meg lé võ
épü let rész le ges fel újí tá sa, kul túr park
ki ala kí tá sa ki sebb ka pa ci tá sú
épü let épí tés

4 051 000 405 100 3 645 900 2

54. Sza bolcs-Szat már-
Be reg M. Ö.

Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Buj to si Sza bad idõ Csar nok fel újí tás,
kor sze rû sí tés a 10 246 m2 alap te rü le tû 
lé te sít mény ben

650 000 65 000 585 000 2

55. Gé gény Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Gé gény Fa lu ház és Tor na te rem
be ru há zás meg va ló sí tá sa

390 000 39 000 351 000 2

56. Dom bó vár Tol na me gye Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház
re konst ruk ci ó ja

269 420 40 413 229 007 2

57. Vas M. Ö. Vas me gye A Sa va ria Mú ze um épü le té nek
re konst ruk ci ó ja és te tõ tér be épí té se

631 650 63 165 568 485 2

58. Za la eger szeg Zala me gye Szé che nyi tér 4–6. szá mú épü let
báb szín há zi re konst ruk ci ó ja és
bõ ví té se

504 500 75 675 428 825 2

59. Za la ka ros Zala me gye Új épí tés sel, a je len le gi kul túr ház
he lyén, mély ga rázzsal, 208 fõs
nagy te rem mel

549 000 82 353 466 647 2

60. Za la szentg rót Zala me gye Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont,
Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la kor sze rû sí té se és
re konst ruk ci ó ja

855 935 42 800 813 135 2
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Ok ta tás

61. Ba ra nya M. Ö. Ba ra nya me gye Kom ló, Nagy Lász ló Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la át ala kí tá sa és
bõ ví té se, tor na te rem mel

634 185 63 419 570 766 2

62. Kom ló Ba ra nya me gye Kom ló, Ga ga rin Ál ta lá nos Is ko la
fel újí tá sa és bõ ví té se, összes sé gé ben
ki sebb alap te rü let tel, II. eme let nél kül.

562 165 84 325 477 840 2

63. Pécs Ba ra nya me gye Pécs, Ko dály Zol tán Gim ná zi um és
tor na csar nok fel újí tá sa, bõ ví té se,
kol lé gi um ki ala kí tá sa

1 072 500 160 875 911 625 2

64. Szi get vár Ba ra nya me gye Szi get vár, Zrí nyi Mik lós Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la re konst ruk ci ó ja és 
bõ ví té se, új kol lé gi um épí té se

936 119 140 418 795 701 2

65. Hel vé cia Bács-Kis kun me gye Hel vé cia 16 tan ter mes Ál ta lá nos
Is ko la

948 523 142 279 806 244 2

66. Ka lo csa Bács-Kis kun me gye Ka lo csa Aszt rik téri ok ta tá si
in téz mény re konst ruk ci ó ja

1 863 000 279 450 1 583 550 2

67. Kis kõ rös Bács-Kis kun me gye Kis kõ rö si Pe tõ fi S. Ál ta lá nos Is ko la
tor na te rem mel és nap kö zis kony há val
tör té nõ bõ ví té se, va la mint össze kö tõ
nyak tag já nak és te tõ tér be épí té sé nek
meg épí té sé hez

663 068 99 460 563 608 2

68. Vas kút Bács-Kis kun me gye Új óvo da épí té se 344 564 34 456 310 108 2

69. Csor vás Bé kés me gye Tor na csar nok bõ ví té se és
re konst ruk ci ó ja, ál ta lá nos is ko la
bõ ví té se és re konst ruk ci ó ja, óvo da
bõ ví té se és re konst ruk ci ó ja

581 000 87 150 493 850 2

70. Dé va vá nya Bé kés me gye Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um és
Szak kép zõ Is ko la új tor na te rem
épí té se

340 000 51 000 289 000 2

71. Gyo ma end rõd Bé kés me gye Is ko la komp lett re konst ruk ci ó ja 665 000 66 500 598 500 2

72. Sar kad Bé kés me gye „Óvo dai Cent rum” 260 000 39 000 221 000 2

73. Vész tõ Bé kés me gye Is ko lai és kö zös sé gi több cé lú
kul tu rá lis és „sport lé te sít mény”
el ne ve zé sû tor na csar nok és uszo da

622 000 62 200 559 800 2

74. Ede lény Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Izsó Mik lós Gim ná zi um és Szak kép zõ 
Is ko la bõ ví té se és re konst ruk ci ó ja

1 182 272 118 227 1 064 045 2
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75. Kis gyõr Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Ál ta lá nos Is ko la bõ ví té se 285 651 28 600 257 051 2

76. Ózd Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Ózd-Sa jó vár ko nyi ÁMK Ál ta lá nos
is ko la épí té se

872 455 106 391 766 064 2

77. Sá to ral ja új hely Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

V. Ist ván Köz gaz da sá gi és
In for ma ti kai Szak kö zép is ko la
re konst ruk ci ó ja

572 000 85 800 486 200 2

78. Sze rencs Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Sze ren csi Szak kép zõ Is ko la
re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se

1 840 480 276 072 1 564 408 2

79. Csong rád Csong rád me gye Bár sony Ist ván Me zõ gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és
Kol lé gi um bõ ví té se, kor sze rû sí té se,
át ala kí tá sa

1 872 359 280 854 1 591 505 2

80. Csong rád M. Ö. Csong rád me gye Koz mut za Fló ra Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Szak is ko la, Di ák ott hon és
Gyer mek ott hon Hód me zõ vá sár hely,
kö zép sú lyos fo gya té ko so kat el lá tó új
épü let épí té se

1 226 400 183 960 1 042 440 2

81. Föl de ák Csong rád me gye Föl de ák, Ná vay La jos Ál ta lá nos
Is ko la re konst ruk ci ó ja, bõ ví té se

1 707 783 85 389 1 622 394 2

82. Makó Csong rád me gye Bel vá ro si Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és
Lo go pé di ai In té zet re konst ruk ci ó ja,
bõ ví té se

2 104 000 315 600 1 788 400 2

83. Makó Csong rád me gye Ga lamb Jó zsef Szak kép zõ Is ko la
épü let együt te sé nek bõ ví té se,
re konst ruk ci ó ja

3 030 000 151 500 2 878 500 2

84. Rösz ke Csong rád me gye Egész ség te len, bal eset ve szé lyes
ok ta tá si épü le tek ki vál tá sa meg lé võ
ok ta tá si épü let bõ ví té sé vel

639 499 95 925 543 574 2

85. Etyek Fej ér me gye ÁMK át ala kí tá sa és bõ ví té se 950 000 142 500 807 500 2

86. Fej ér M. Ö. Fej ér me gye Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um fel újí tá sa és 
bõ ví té se

256 000 26 000 230 000 2

87. Mór Fej ér me gye Pe tõ fi Sán dor Ált. Is ko la alsó
ta go za tos épü le té nek ki vál tá sa

344 786 51 718 293 068 2

88. Ve len ce Fej ér me gye Zöld li get Ált. Is ko la bõ ví té se és
re konst ruk ci ó ja

871 075 130 662 740 413 2
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89. Ene se Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Ene se és tér sé ge Ál ta lá nos Is ko la
Tor na csar nok épí té se

444 388 66 658 377 730 2

90. Kóny Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Óvo da bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja 358 000 53 700 304 300 2

91. Mo son ma gya ró vár Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Hu nya di Má tyás Szak kép zõ és
Szak kö zép is ko la re konst ruk ci ó ja

750 000 112 500 637 500 2

92. Be rettyó új fa lu Haj dú-Bi har me gye Gim ná zi um ok ta tá si köz pont tá tör té nõ 
fej lesz té se.

1 397 000 209 550 1 187 450 2

93. Deb re cen Haj dú-Bi har me gye Gön czy Pál Ál ta lá nos Is ko la bõ ví té se 753 000 113 000 640 000 2

94. Nyír adony Haj dú-Bi har me gye Di ák ott hon át ala kí tá sa gim ná zi um má
és kol lé gi um má

280 196 42 030 238 166 2

95. Ti sza cse ge Haj dú-Bi har me gye Ál ta lá nos is ko la bõ ví té se. 328 600 32 860 295 740 2

96. Fü ze sa bony He ves me gye Re me nyik Zsig mond Gim ná zi um,
Pos ta for gal mi Szak kö zép is ko la és
Di ák ott hon bõ ví té se és
re konst ruk ci ó ja

895 000 89 500 805 500 2

97. Gyön gyös He ves me gye Ber ze Nagy Já nos Gim ná zi um és
Szak is ko la tor na ter me

380 000 57 000 323 000 2

98. He ves M. Ö. He ves me gye Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la bõ ví té se kol lé gi um mal

340 000 34 000 306 000 2

99. Lu das He ves me gye Ál ta lá nos Kul tu rá lis Köz pont és négy
év fo lya mos ele mi is ko la fel épí té se

411 950 61 793 350 157 2

100. Be se nye szög Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

J-N-Szol nok Me gyei Chi o vi ni Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
re konst ruk ci ó ja, tan te rem bõ ví té se,
aula, tor na te rem épí té se

760 402 114 060 646 342 2

101. Fegy ver nek Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la re konst ruk ci ó ja

712 675 106 904 605 771 2

102. Ti sza fü red Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Kos suth La jos Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
re konst ruk ci ó ja

600 525 60 052 540 473 2

103. Etes Nóg rád me gye 3000 m2 hasz nos alap te rü le tû is ko la és 
tor na te rem és óvo da

950 000 72 500 877 500 2

104. Ka rancs ke szi Nóg rád me gye 2870 m2 hasz nos alap te rü le tû is ko la és 
tor na te rem

820 000 71 000 749 000 2
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105. Rom hány Nóg rád me gye 16 tor na ter mes ál ta lá nos is ko la, 
300 ada gos kony há val 
és 150 fé rõ he lyes ét te rem mel

1 398 994 349 749 1 049 245 2

106. Al só né me di Pest me gye Al só né me di, Szé che nyi Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la bõ ví té se

589 386 120 000 469 386 2

107. Bu da ke szi Pest me gye Bu da ke szi, 20+8 tan ter mes
Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la

2 188 405 328 261 1 860 144 2

108. Érd Pest me gye Érd, Ok ta tá si-Köz mû ve lõ dé si
Komp le xum I. ütem: 8 év fo lya mos
ál ta lá nos is ko la

748 750 112 313 636 437 2

109. Gom ba Pest me gye Gom ba, Fáy And rás Ál ta lá nos Is ko la
épí té se

681 797 102 270 579 527 2

110. Gö döl lõ Pest me gye Gö döl lõ, új óvo da épí té se és a
Dam ja nich Já nos Ál ta lá nos Is ko la
bõ ví té se

1 499 471 224 921 1 274 550 2

111. Nagy kõ rös Pest me gye Nagy kõ rös, Kos suth La jos Ál ta lá nos
Is ko la bõ ví té se és fel újí tá sa

589 192 88 379 500 813 2

112. Nagy kõ rös Pest me gye Nagy kõ rös, Ádám Lász ló
Kö zép is ko la és Szak is ko la bõ ví té se,
tor na te rem épí té se

386 750 58 013 328 737 2

113. Ócsa Pest me gye Ócsa, Bo lyai Já nos Gim ná zi um és
Ke res ke del mi Szak kö zép is ko la
szá mí tás tech ni ka épü le te

344 000 52 000 292 000 2

114. Pi lis Pest me gye Pi lis, Dó zsa György út 33. szám alat ti
Ál ta lá nos Is ko la épí té se

1 434 351 143 436 1 290 915 2

115. Po máz Pest me gye Po máz, Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos
Is ko la re konst ruk ció és bõ ví tés

386 375 58 000 328 375 2

116. Ta hi tót fa lu Pest me gye Ta hi tót fa lu, Pol lack Mi hály Ál ta lá nos
Is ko la, Könyv tár és Ze nei Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
fej lesz té se

338 000 51 000 287 000 2

117. Va sad Pest me gye Va sad, 4 tan ter mes Ál ta lá nos Is ko la
re konst ruk ci ós bõ ví té se 4
tan te rem mel, 12×24 m tor na te rem mel.

443 365 66 505 376 860 2

118. Ve res egy ház Pest me gye Ve res egy ház, óvo da épí tés 491 978 98 396 393 582 2

119. Fo nyód So mogy me gye Fo nyód, tér sé gi fel ada to kat el lá tó
Kul tu rá lis Köz pont és Kol lé gi um
épí tés, 9200 m2

1 810 600 271 590 1 539 010 2
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120. Ka pos vár So mogy me gye Ka pos vár, Eöt vös Lo ránd Mû sza ki
Kö zép is ko la és Kol lé gi um fel újí tás
18 620 m2

1 236 800 185 520 1 051 280 2

121. Sió fok So mogy me gye Sió fok vá ros Szép völ gyi úti
kol lé gi u má nak re konst ruk ci ó ja és
bõ ví té se, 2302 m2, lét szám 159 fõ

680 133 102 020 578 113 2

122. Ib rány Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Az Ib rá nyi Ár pád Fe je de lem
Ál ta lá nos és Mû vé sze ti Is ko la
épü le té nek re konst ruk ci ó ja, bõ ví té se

366 143 86 615 279 528 2

123. Kó taj Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

„Ist ván ki rály” Ál ta lá nos Is ko la
bõ ví té se 6 tan te rem mel, tor na te rem
bõ ví té se, in téz mény
aka dály men te sí té se, re konst ruk ci ó ja

495 575 74 336 421 239 2

124. Mérk Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Mérk te le pü lé sen új óvo da, kony ha,
ét te rem épí té se

376 867 19 000 357 867 2

125. Nyír egy há za Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Wes se lé nyi Mik lós Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la re konst ruk ci ó ja

988 161 148 224 839 937 2

126. Nyír meggyes Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont
Ál ta lá nos Is ko lá ját és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la bõ ví té se tor na te rem
és kony ha-ét te rem épü let szárnnyal

265 128 53 026 212 102 2

127. Sza bolcs-Szat már-
Bereg M. Ö.

Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Nyír bá tor, Él tes Má tyás Ál ta lá nos
Is ko la, Di ák ott hon és Spe ci á lis
Szak is ko la, Kol lé gi um
re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se

783 789 78 379 705 410 2

128. Ti sza dob Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Ti sza dob, Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la fel újí tá sa, bõ ví té se

598 000 29 900 568 100 2

129. Új fe hér tó Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Baj csy-Zsi linsz ky End re Gim ná zi um
és Szak kép zõ Is ko la, va la mint
kol lé gi u má nak re konst ruk ci ó ja,
bõ ví té se

1 196 915 179 539 1 017 376 2

130. Dom bó vár Tol na me gye Bel vá ro si Ál ta lá nos Is ko la épü let
hõ szi ge te lé se, hom lok zat
re konst ruk ci ó ja

253 000 37 950 215 050 2

131. Dom bó vár Tol na me gye Apá czai Cse re Já nos Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um épü le té nek
re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se

644 154 96 623 547 531 2
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132. Ma do csa Tol na me gye Kor sze rû ok ta tá si fel té te lek
meg te rem té se Ma do csán

251 033 37 655 213 378 2

133. Ta má si Tol na me gye Essz ter há zy Jó zsef Tag is ko la
fel újí tá sa

371 000 55 650 315 350 2

134. Ta má si Tol na me gye Vá lyi Pé ter Szak kép zõ Is ko la
Le ány kol lé gi u má nak re konst ruk ci ó ja
és bõ ví té se

379 935 56 990 322 945 2

135. Tol na M. Ö. Tol na me gye Tol nai La jos Né met Nem ze ti sé gi és
Két tan nyel vû Gim ná zi um
Kol lé gi u má nak re konst ruk ci ó ja

352 143 52 843 299 300 2

136. Kõ szeg Vas me gye Kõ sze gi Köz pon ti Óvo da új
óvo da épí tés

489 073 73 361 415 712 2

137. Káp ta lan fa Veszp rém me gye Élet ve szé lyes is ko la épü let és
bal eset ve szé lyes tor na te rem új jal
tör té nõ ki vál tá sa

429 197 46 567 382 630 2

138. Ma gyar po lány Veszp rém me gye A 4 tan ter mes is ko la épü let bõ ví té se és 
tor na te rem épí té se

456 000 68 400 387 600 2

139. Veszp rém M. Ö. Veszp rém me gye Új 200 fé rõ he lyes kol lé gi um 
(2995 m2) és 600 ada gos kony ha
(500m2) épí té se

1 033 311 110 000 923 311 2

140. Zirc Veszp rém me gye Zir ci Ok ta tá si Köz pont ki ala kí tá sa
re konst ruk ci ó val és bõ ví tés sel 9410,9
m2-en

1 304 049 195 607 1 108 442 2

141. Be cse hely Zala me gye A je len le gi is ko la épü let rész be ni
bon tá sa után re konst ruk ci ós bõ ví tés sel

543 380 54 338 489 042 2

142. Za la eger szeg Zala me gye Re konst ruk ció és bõ ví tés 539 326 80 899 458 427 2

143. Za la eger szeg Zala me gye Re konst ruk ció és bõ ví tés 774 512 146 150 628 362 2

144. Za la eger szeg Zala me gye Re konst ruk ció és bõ ví tés 725 485 108 823 616 662 2
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Szo ci á lis

145. Ba ra nya M. Ö. Ba ra nya me gye Pécs bá nya te lep, volt kór ház
át ala kí tá sa és bõ ví té se idõ sek
ott ho ná vá

653 372 65 337 588 035 2

146. Gyu la Bé kés me gye „Nap su gár Idõ sek Ott ho na” és a
„Nyug dí ja sok Háza” épü le te i nek
re konst ruk ci ó ja

448 000 67 200 380 800 2

147. Bõcs Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Idõ sek Ott ho na ki ala kí tá sa 402 336 60 351 341 985 2

148. Mis kolc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Õszi Nap su gár Ott hon
re konst ruk ci ó ja

1 190 000 178 500 1 011 500 2

149. Sá to ral ja új hely Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
Idõs ko rú ak Ott ho na re konst ruk ci ó ja

872 769 130 915 741 854 2

150. Csong rád Csong rád me gye 50 fé rõ he lyes át me ne ti el he lye zést
nyúj tó ápo lá si ott hon épí té se,
meg lé võ épü let kor sze rû sí té se,
Csong rád

436 994 65 549 371 445 2

151. Mó ra ha lom Csong rád me gye „Nap le men te” Idõ sek Ott ho na
lé te sí té se

950 000 142 500 807 500 2

152. Fej ér M. Ö. Fej ér me gye 110 fé rõ he lyes Ápo ló-Gon do zó
Ott hon és 10 fé rõ he lyes La kó ott hon
ki ala kí tá sa

1 198 300 120 000 1 078 300 2

153. Gyõr-Mo son-
Sop ron M. Ö.

Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

A nagy ló zsi Idõs ko rú ak Ott ho ná ban
lé te sí ten dõ új 100 fé rõ he lyes
szo ci á lis épü let lét re ho zá sa

789 122 78 912 710 210 2

154. Deb re cen Haj dú-Bi har me gye Kis ko rú Fo gya té ko sok Ott ho na
bõ ví té se

520 000 78 000 442 000 2

155. Deb re cen Haj dú-Bi har me gye Te rá pi ás Ház épí té se 304 000 45 600 258 400 2

156. Nyír áb rány Haj dú-Bi har me gye Szo ci á lis Szol gál ta tó Ház bõ ví té se 339 525 50 929 288 596 2

157. Nyí ra csád Haj dú-Bi har me gye Idõ sek Ott ho na épí té se 0 0 0 2

158. Hat van He ves me gye 150 fé rõ he lyes Idõ sek Ott ho na
ki ala kí tá sa Bás tya ut cá ban

1 500 000 225 000 1 275 000 2

159. Lõ rin ci He ves me gye 50 fé rõ he lyes Idõ sek Ott ho na
lé te sí té se

184 823 18 500 166 323 2

160. Po rosz ló He ves me gye Szo ci á lis Ott hon épí té se 574 225 86 134 488 091 2

161. Jász-Nagy kun-
Szol nok M. Ö.

Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Pszi chi át ri ai Be te gek Ott ho na és
Re ha bi li tá ci ós In téz mé nyé nek
bõ ví té ses re konst ruk ci ó ja

1 051 611 106 000 945 611 2
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162. Szol nok Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Kaán Ká roly úti Idõ sek Ott ho na
épü le te i nek bõ ví té se

1 124 844 168 727 956 117 2

163. Új szász Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Idõs ko rú ak Szo ci á lis Ott ho na
re konst ruk ci ó ja

816 000 122 400 693 600 2

164. Pest M. Ö. Pest me gye Pánd, Spe ci á lis Ott hon 
100 fé rõ he lyes bõ ví té se

1 488 650 148 865 1 339 785 2

165. Szent már ton ká ta Pest me gye Szent már ton ká ta, Idõ sek Ott ho na
épí té se

314 231 55 277 258 954 2

166. Ó fe hér tó Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Gon do zá si Köz pont bõ ví té se 307 750 15 388 292 362 2

167. Ti sza vas vá ri Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Idõ sek és fo gya té kos sze mé lyek
ott ho na re konst ruk ci ó ja

807 175 81 000 726 175 2

168. Vas M. Ö. Vas me gye Vas Me gyei Sza ko sí tott Ott hon
Ivánc, épü let re konst ruk ció és bõ ví tés

377 000 37 700 339 300 2

169. Va szar Veszp rém me gye 90 fh. bennt la ká sos in téz mény, 
30 fh. nap pa li el lá tást nyúj tó rész leg
+ jel zõ rend sze res há zi gon do zás

1 249 159 65 000 1 184 159 2

170. Veszp rém M. Ö. Veszp rém me gye 102 fh. gon do zó épü let,12 fh.
la kó ott hon, 20 fh. szen ve dély be te gek 
re hab. épü let, 16 fh. kú ria
re konst ruk ci ó ja

1 012 238 101 224 911 014 2

171. Gel lén há za Zala me gye Meg lé võ iro da épü let Idõ sek
Ott ho ná vá tör té nõ át ala kí tá sa 
52 fõre me le gí tõ kony há val

371 281 55 692 315 589 2

172. Za la eger szeg Zala me gye 50 fé rõ he lyes Idõ sek Ott ho na
lé te sí té se Za la eger szeg, 
4815/7 hrsz.-ú in gat lan te rü le tén

640 517 96 078 544 439 2
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Víz gaz dál ko dás

173. Izsák Bács-Kis kun me gye Izsák Vá ros bel te rü le ti
csa pa dék víz-el ve ze tés II. ütem

1 526 342 228 951 1 297 391 2

174. Kis kun fél egy há za Bács-Kis kun me gye Kis kun fél egy há za-Ha lesz tér ség
ivó víz el lá tá sa I. ütem épí té se

282 248 42 337 239 911 2

175. Mély kút Bács-Kis kun me gye Mély kút nagy köz ség
szenny víz-csa tor ná zá si és
szenny víz tisz tí tá si prog ram

3 163 852 1 864 223 1 299 629 2

176. Sü kösd Bács-Kis kun me gye Sü kösd nagy köz ség és Ér sek csa nád
köz ség kö zös
szenny víz köz mû-be ru há zá sa

2 542 400 1 016 960 1 525 440 2

177. Sza bad szál lás Bács-Kis kun me gye Sza bad szál lás szenny víz el ve ze té se 1 608 154 804 077 804 077 2

178. Szalk szent már ton Bács-Kis kun me gye Szalk szent már ton fel szí ni víz el ve ze tés 562 669 56 267 506 402 2

179. Uszód Bács-Kis kun me gye Uszód-Gé der lak-Du na szent be ne dek
szenny víz csa tor ná zá sa és
szennv ví zel ve ze té se

1 783 827 535 149 1 248 678 2

180. Bé kés M. Ö. Bé kés me gye Bé kés me gye 10 te le pü lé sé nek
bel te rü le ti víz ren de zé se

550 000 55 000 495 000 2

181. Bé kés csa ba Bé kés me gye Bé kés csa ba III-IV. ke rü let észa ki
ré szé nek csa pa dék víz el ve ze té se

1 330 888 199 633 1 131 255 2

182. Med gyes bo dzás Bé kés me gye Szenny víz tisz tí tó te lep és köz sé gek
kö zös szenny víz el ve ze té se

3 638 850 1 455 540 2 183 310 2

183. Bod ro go la szi Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Bod ro go la szi bel te rü le ti víz ren de zés 420 000 84 000 336 000 2

184. Gesz tely Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Bel te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tés 408 525 102 131 306 394 2

185. Kom lós ka Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Kom lós ka-Er dõ hor vá ti biz ton sá gos
ivó víz el lá tás és ivó víz mi nõ ség ja ví tás

261 950 52 390 209 560 2

186. Me zõ kö vesd Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Szenny víz csa tor na-há ló zat épí té se 1 423 330 853 998 569 332 2

187. Ti bold da róc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Tár sult te le pü lé sek szenny víz el ve ze té se
és tisz tí tá sa

1 977 135 790 854 1 186 281 2

188. Tak ta har kány Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Tak ta har kány és Tak ta sza da
szenny víz csa tor na-há ló zat és
szenny víz tisz tí tó te lep épí té se

1 796 054 718 422 1 077 632 2
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189. Ti sza ka rád Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Ti sza ka rád és tár sult te le pü lé sek
szenny víz el ve ze té se és
szenny víz tisz tí tá sa

3 360 608 1 344 245 2 016 363 2

190. Ba kony cser nye Fej ér me gye Ba kony cser nye és tár sult köz sé gek
bel te rü le ti víz ren de zés

1 221 040 183 156 1 037 884 2

191. Bics ke Fej ér me gye Bics ke és tár sult te le pü lé sek bel te rü le ti
víz ren de zés

5 403 292 270 165 5 133 127 2

192. Enying Fej ér me gye Enying Vá ros szenny víz el ve ze té se és
szenny víz tisz tí tá sa

4 086 426 2 043 213 2 043 213 2

193. Lo vas be rény Fej ér me gye Lo vas be rény, Csák vár bel te rü le ti
víz ren de zés

470 816 94 163 376 653 2

194. Bõ sár kány Gyõr-Mo son-
Sop ron me gye

Bõ sár kány nagy köz ség és tér sé ge
szenny víz köz mû-be ru há zás

3 530 811 1 412 324 2 118 487 2

195. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har me gye Szenny víz csa tor na-há ló zat épí té se 2 594 094 1 556 456 1 037 638 2

196. Haj dú had ház Haj dú-Bi har me gye Bel te rü le ti víz ren de zés 1 057 026 105 703 951 323 2

197. Tég lás Haj dú-Bi har me gye Bel te rü le ti víz ren de zés 641 663 64 166 577 497 2

198. Bo dony He ves me gye Bo dony köz ség bel te rü le ti csa pa dék víz
el ve ze té se

647 734 64 773 582 961 2

199. Er dõ te lek He ves me gye Er dõ te lek szenny víz el ve ze té se és
tisz tí tá sa

1 590 739 795 370 795 369 2

200. Gyön gyös pa ta He ves me gye Gyön gyös pa ta köz sé gi csa pa dék víz
el ve ze té se

786 688 157 338 629 350 2

201. Hat van He ves me gye Hat van és tér sé ge szenny víz el ve ze té se
és tisz tí tá sa

2 716 056 1 075 003 1 641 053 2

202. Ka rá csond He ves me gye Ka rá csond köz ség szenny víz el ve ze té se
és tisz tí tá sa

1 139 023 569 511 569 512 2

203. Komp olt He ves me gye Tar na men ti Kis tér sé gi Tár su lás
szenny víz tisz tí tás és csa tor ná zás

4 197 162 1 678 865 2 518 297 2

204. Os to ros He ves me gye Os to ros köz ség bel te rü le ti víz ren de zés 349 469 104 841 244 628 2

205. Szi ha lom He ves me gye Szi ha lom és tár sult te le pü lé sek
szenny víz el ve ze té se és
szenny víz tisz tí tá sa

3 144 123 1 257 649 1 886 474 2

206. Tar na örs He ves me gye Tar na sá gi tér sé gi szenny víz el ve ze tés és
tisz tí tás

7 420 378 2 968 151 4 452 227 2

207. Nagy kö rû Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

„Nagy kö rûi Me den ce” bel te rü le té nek
víz ren de zé se

955 208 382 083 573 125 2
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208. Rá kó czi új fa lu Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Csa pa dék víz-el ve ze tés 256 772 51 353 205 419 2

209. Ti sza gyen da Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Bel te rü le ti csa pa dék víz el ve ze tés 474 358 47 436 426 922 2

210. Ti sza roff Jász-Nagy kun-
Szol nok me gye

Szenny víz köz mû-be ru há zás 2 888 388 1 155 355 1 733 033 2

211. Tata Ko má rom-Esz ter -
gom me gye

Tata bel te rü le ti fel szí ni víz ren de zés -
csa pa dék víz el ve ze té se

2 495 448 374 317 2 121 131 2

212. Dré gely pa lánk Nóg rád me gye Dré gely pa lánk, Hont kö zös
szenny víz el ve ze tés és dej tá ri te le pen
tör té nõ tisz tí tás

1 388 453 555 381 833 072 2

213. Nóg rád me gyer Nóg rád me gye A köz ség ma ga sabb pont ja in új öv árok
ki épí té se, a meg lé võ nyílt árok
fe lül vizs gá la ta és in do kolt eset ben
új ra épí té se, to váb bá a fa lu köz pont ban
zárt csa pa dék csa tor na ki épí té se

980 000 98 000 882 000 2

214. Nõ tincs Nóg rád me gye Fõ gyûj tõk, gyûj tõk nyílt szel vé nyû
bur kolt ár kok, egyéb csa tor nák
gyep rács kõ vel bur kol tak, fü ve sí tet tek.
A kül te rü le ti pa tak me der csök ken tett
tar tal mú ren de zé sét tar tal maz za.

1 359 781 135 979 1 223 802 2

215. Abony Pest me gye Abony, bel te rü le ti
csa pa dék víz-el ve ze tés I. ütem

604 956 181 487 423 469 2

216. Dán szent mik lós Pest me gye Dán szent mik lós-Nyár egy há za
szenny víz el ve ze tés, szenny víz tisz tí tás

1 447 936 723 968 723 968 2

217. Õr bottyán Pest me gye Õr bottyán és tér sé ge
szenny víz csa tor ná zá sa és
szenny víz el ve ze tõ rend sze re

5 504 219 1 717 253 3 786 966 2

218. Val kó Pest me gye Val kó, Zsám bok, Vác szent lász ló
szenny víz köz mû-be ru há zá sa

2 967 516 1 187 007 1 780 509 2

219. Lát rány So mogy me gye Lát rány, Visz, So mogy túr,
So mogy ba bod és Ga más te le pü lé sek
szenny víz csa tor ná zá sa és
szenny víz tisz tí tá sa, 35678 m grav.
csa tor na, 26832 m nyo mó vez, 31 db
át eme lõ, 500 m3/d szenny víz tisz tí tó
te lep

2 282 200 713 148 1 569 052 2
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220. Nagy atád So mogy me gye Nagy atád tér ség szenny víz csa tor ná zá sa, 
62770 m NÁ 200 grav. csa tor na, 47400
m NÁ 150 be kö tõ ve ze ték, NÁ 80
12050 m nyo mó ve ze ték

4 790 325 1 449 619 3 340 706 2

221. Nagy ba jom So mogy me gye Nagy ba jom vá ros szenny víz el ve ze té se
és tisz tí tá sa, 12673 m NA 150 be kö tés,
20575 m NA 200 grav. csat., 11803 m
nyo mó ve ze ték, 13 db át eme lõ, 3 db
szag ta la ní tó, 620 m3 szenny víz tisz tí tó

1 589 581 794 790 794 791 2

222. Sió fok So mogy me gye Sió fok Déli vá ros rész bel te rü le ti
víz ren de zé se, 7945 m gra vi tá ci ós
csa tor na, 1 db át eme lõ

412 973 247 784 165 189 2

223. Szó lád So mogy me gye Szó lád, Te le ki, Nagy cse pely, Köt cse, és 
Ka rád te le pü lé sek szenny víz el ve ze té se
és tisz tí tá sa, 45310 m NÁ 200, 22704 m 
nyom. vez., 18 db át eme lõ

2 164 903 865 964 1 298 939 2

224. Csen ger Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Csen ge vá ros szenny víz csa tor na-há ló zat 
és szenny víz tisz tí tó te lep épí té se

1 077 772 538 886 538 886 2

225. Csen ge rúj fa lu Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Csen ge rúj fa lu és Ura bel te rü le ti
víz ren de zé se

395 000 79 000 316 000 2

226. Fe hér gyar mat Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Fe hér gyar mat, Ki sar és Na gyar
bel te rü le ti víz ren de zé se

1 040 000 208 000 832 000 2

227. Gá va ven csel lõ Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Gá va ven csel lõ, Bal sa és Ti sza ber cel
bel te rü le ti víz ren de zé se

1 353 000 270 600 1 082 400 2

228. Gesz te réd Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Szenny víz el ve ze tés, szenny víz tisz tí tás
(vá ku u mos rend sze rû csa tor na há ló zat)

1 012 376 506 189 506 187 2

229. Kál ló sem jén Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Kál ló sem jén köz ség bel te rü le ti
víz ren de zé se

616 266 92 440 523 826 2

230. Köl cse Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Köl cse és tér sé ge (Köl cse, Son kád,
Fü lesd, Mánd, Kö mö rõ és Tú rist ván di)
bel te rü le ti víz ren de zé se

809 000 161 800 647 200 2

231. Nagy kál ló Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Nagy kál ló te le pü lés bel te rü le ti
víz ren de zé se

1 138 756 341 627 797 129 2

232. Nagy var sány Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Nagy var sány és tér sé ge (Ara nyos apá ti,
Gyü re, Kis var sány és Nagy var sány)
bel te rü le ti víz ren de zé se

825 544 206 386 619 158 2
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233. Nyír egy há za Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Nyír egy há za, Vá ro si I. sz. csa tor na
víz gyûj tõ te rü let fõ csa tor ná i nak
re konst ruk ci ó ja

282 200 42 330 239 870 2

234. Ökö ri tó fül pös Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Ökö ri tó fül pös és tér sé ge
(Ökö ri tó fül pös, Por csal ma, Fül pös da róc 
és Géb er jén) bel te rü le ti víz ren de zé se

960 000 192 000 768 000 2

235. Tu nyog ma tolcs Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Tu nyog ma tolcs és tér sé ge
szenny víz csa tor ná zá sa és
szenny víz tisz tí tá sa II. ütem

1 467 979 587 192 880 787 2

236. Nagy do rog Tol na me gye Szenny víz csa tor na-há ló zat és
szenny víz tisz tí tó te lep épí té se

1 386 181 693 090 693 091 2

237. Zom ba Tol na me gye Zom ba és tér sé ge (Kéty-Fel sõ ná na)
szenny víz csa tor ná zá sa és
szenny víz tisz tí tá sa

1 400 445 560 177 840 268 2

238. Cse hi mind szent Vas me gye Bér bal ta vár és tér sé ge
szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa

1 489 216 595 687 893 529 2

239. Ba da csony to maj Veszp rém me gye A fõ nyo mó ve ze ték kel pár hu za mo san új 
fo gyasz tói ve ze té kek épül nek

1 217 886 182 683 1 035 203 2

240. Lo vász pa to na Veszp rém me gye A tár sult te le pü lé sek
szenny víz köz mû-épí té se

3 672 732 1 469 092 2 203 640 2

241. Som ló vá sár hely Veszp rém me gye Som ló alat ti te le pü lé sek
szenny víz csa tor na há ló zat + tisz tí tó te lep 
épí té se

1 625 600 618 540 1 007 060 2

242. Sü meg Veszp rém me gye Sü meg és tér sé ge II. ütem
csa tor na há ló zat csat la koz va a Sü me gi
tisz tí tó te lep re

1 636 140 495 383 1 140 757 2

243. Gel se Zala me gye Szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás 1 494 645 597 858 896 787 2

244. Gye nes di ás Zala me gye Gye nes di ás nagy köz ség bel te rü le ti
víz ren de zé se

1 986 600 297 990 1 688 610 2

245. Keszt hely Zala me gye Keszt hely vá ros ré szek bel te rü le ti
víz ren de zé se

980 617 147 093 833 524 2
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Egyéb

246. Szar vas Bé kés me gye Hi va tá sos ön kor mány za ti 4 plusz 
1 szer ál lá sos tûz ol tó ság el he lye zé se 
a volt MHSZ bá zis he lyén

440 000 66 000 374 000 1

247. Rác ke ve Pest me gye Rác ke vei Ön kor mány zat mû em lé ki
épü let hely re ál lí tá sa

654 500 98 175 556 325 1

El uta sí tás in do ka: 1 nem fe lel meg a jog sza bá lyi fel té te lek nek

               2 költ ség ve té si fe de zet hi á nya

3. melléklet a 2006. évi XXIV. törvényhez
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A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek
módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 

módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. mellékletének 19. sora az alábbiak szerint módosul

Ezer Ft

Sor szám Ön kor mány zat Me gye
Az igény 

meg ne ve zé se
Be ru há zás 

össz költ sé ge

Eb bõl Az igé nyelt tá mo ga tás üte me zé se

Sa ját for rás
Igé nyelt 

tá mo ga tás
2004 2005 2006

Kul tú ra

19. Nagy ka ni zsa Zala me gye Volt Film szín ház épü let
mû em lék jel le gû bõ ví té ses
re konst ruk ci ó ja, zsi nór pad lás bel sõ
szintosztásával

691 049 133 103 557 946 98 896 162 224 296 826



2006. évi XXV.
tör vény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló 
2003. évi CXXVII. tör vény módosításáról*

1.  § A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Adó men tes célú fel hasz ná lás nak mi nõ sül)
„b) a 2707 50 vám ta ri fa szá mú tü ze lõ anyag ként ér té ke -

sí tett egyéb el len õr zött ás vány olaj, a 2710 19 41, a
2710 19 45 és a 2710 19 49 vám ta ri fa szá mú gáz olaj, a
2710 19 61 vám ta ri fa szá mú fû tõ olaj, a 3824 90 99 vám ta -
ri fa szá mú bio dí zel, va la mint a vám ha tó ság ál tal en ge dé -
lye zett bio dí zel-adó rak tár ban tör té nõ bio dí zel elõ ál lí tás
so rán mel lék ter mék ként ke let ke zett 2905 45 vám ta ri fa szá -
mú gli ce rin, to váb bá – amennyi ben a fel hasz ná ló tel je sí te -
ni tud ja a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok ban fog lalt, a
füst gáz kén tar tal má ra vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér té ke -
ket, és azt a kör nye zet vé del mi ha tó ság iga zol ja – a
2710 19 63, a 2710 19 65 és a 2710 19 69 vám ta ri fa szá mú
fû tõ olaj erõ mû ben vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz, vagy
erõ mû ben vagy táv hõ ter me lõ lé te sít mény ben kap csolt hõ-
és vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz tör té nõ fel hasz ná lá sa;”

2.  § A Jöt. 55.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez -
dés sel:

„(4) Vissza igé nyel he tõ to váb bá a vám ha tó ság ál tal en -
ge dé lye zett bio dí zel-adó rak tár ban elõ ál lí tott,

a) az SZJ 10.10, 10.20, 10.30, 11.10.90, 11.20.11,
12.00, 13. és 14. szá mon je lölt bá nyá sza ti te vé keny ség so -
rán bá nya te rü le ten, va la mint

b) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
sze rin ti köz fel adat el lá tá sa so rán
köz úti for ga lom ban nem hasz nált gé pek és me cha ni kus
be ren de zé sek üze mel te té sé hez tény le ge sen fel hasz nált,
adó zot tan be szer zett bio dí zel után a be szer zés kor meg fi ze -
tett adó ból li te ren ként 79 Ft.

(5) A vissza igény lés re a (4) be kez dés a) pont sze rin ti
eset ben a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
sze rin ti ha tó sá gi en ge déllyel ren del ke zõ azon bá nya vál lal -
ko zó jo go sult, amely nek (aki nek) a bányatör vény sze rint
meg ál la pí tott bá nya te lek re jo go sult sá ga van, és ott a bá -
nya ka pi tány ság ál tal jó vá ha gyott mû sza ki üze mi terv alap -
ján bá nyá sza ti te vé keny sé get foly tat.

(6) A vissza igény lés re a (4) be kez dés b) pont sze rin ti
eset ben az ott meg je lölt te vé keny sé get vég zõ ál la mi vagy
ön kor mány za ti szerv és a víz gaz dál ko dá si tár su lat, il let ve
meg bí zá suk ból ilyen te vé keny sé get vég zõ sze mély jo go -
sult.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

3.  § A Jöt. 56.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó vissza igény lé sét a gáz olaj, a re pü lõ gép
üzem anyag, il let ve a bio dí zel adót tar tal ma zó áron tör tént
be szer zé sé rõl, vagy – az 55.  § (4) be kez dés a) pont sze rin ti
eset ben – a gépi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl a
vissza igény lés re jo go sult ne vé re ki ál lí tott szám lá val és a
tény le ges fel hasz ná lás kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rin ti iga zo lá sá val, a re pü lõ gép üzem anyag ese té ben to váb -
bá a re pü lés idõ pont ját, cél ját és tel je sí té sét iga zo ló ok -
mánnyal kell do ku men tál ni.”

4.  § A Jöt. 104.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Jö ve dé ki en ge dé lyes te vé keny sé get
a) ki zá ró lag szõ lõ bor ral foly ta tó sze mély nek a jö ve dé -

ki en ge dély meg szer zé sé hez nem kell,
b) ki zá ró lag 5 li ter/5 ki lo gramm vagy an nál ki sebb

 kiszerelésû üzem anyag-ada lék kal foly ta tó sze mély nek
1 mil lió Ft összeg ben kell
jö ve dé ki biz to sí té kot nyúj ta nia.”

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt eltérés -
sel – 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A 4.  § e tör vény ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.
 (3) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 104.  § (10) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti te vé keny ség re 2006. ja nu ár 1-jé tõl
elõ írt jö ve dé ki en ge dély iránt az e tör vény ki hir de té sét kö -
ve tõ 45. na pig be nyúj tott ké re lem ese tén an nak elbírálá -
sáig a jö ve dé ki en ge dély hi á nyá ban foly ta tott te vé keny -
ség hez a Jöt. sze rin ti jog kö vet kez mény nem fûz he tõ.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XXVI.
tör vény

a földgáz biztonsági készletezésérõl*

Az Or szág gyû lés a föld gáz el lá tás biz ton sá gá nak fo ko -
zá sa ér de ké ben a föld gáz biz ton sá gi kész le te zés át lát ha tó
és ver seny sem le ges sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sá val a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed:
a) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség re

(a továb biak ban: Szö vet ség),
b) a Ma gyar Ener gia Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi va -

tal),
c) a Hi va tal ál tal ki adott en ge déllyel ren del ke zõ tá ro -

lók ra, rend szer irá nyí tó ra, köz üze mi nagy ke res ke dõ re,
köz üze mi szol gál ta tók ra, a föld gáz ke res ke dõk re, va la mint 
a föld gáz ter me lõk re,

d) a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók ra a
föld gáz-be ho za ta li te vé keny sé gük kö ré ben, va la mint

e) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zés ben és az az zal
össze füg gõ te vé keny sé gek ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek
el já rá sá ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) föld alat ti gáz tá ro ló: a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003.

évi XLII. tör vény (a to váb bi ak ban: GET) 3.  §-ának
15. pont já ban meg ha tá ro zott gáz tá ro ló,

b) ház tar tá si fo gyasz tó: a GET 3.  §-ának 28. pont já ban
meg ha tá ro zott fo gyasz tó,

c) kom mu ná lis fo gyasz tó: a GET 3.  §-ának 31. pont já -
ban meg ha tá ro zott cél ra föld gázt fel hasz ná ló fo gyasz tó,

d) nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó: a GET
3.  §-ának 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak kö zül az a fo -
gyasz tó, aki, il let ve amely föld gáz igé nyét ke res ke del mi
szer zõ dés ke re té ben elé gí ti ki, és a GET elõ írásainak meg -
fele lõen nyil ván tar tás ba vet ték,

e) föld gáz tá ro ló név le ges ka pa ci tá sa: a tá ro ló név le ges 
ka pa ci tá sát a kö vet ke zõ jel lem zõk ha tá roz zák meg:

– mo bil föld gáz kész let a fel töl tött tá ro ló ból ki ve he tõ
föld gáz mennyi ség (Mm3/cik lus)],

– be saj to ló ka pa ci tás [be saj to lá si cik lus ban egy ség nyi
idõ alatt be tá rol ha tó ma xi má lis föld gáz mennyi ség
(em3/óra)],

– ki tá ro lá si ka pa ci tás [a ki tá ro lá si cik lus ban egy ség nyi
idõ alatt ki ve he tõ ma xi má lis föld gáz mennyi ség
(em3/óra)],

f) föld gáz biz ton sá gi kész le te zés: föld alat ti gáz tá ro ló -
ban vég zett nem ke res ke del mi célú föld gáz tá ro lás,

g) Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat (a továb biak ban: 
ÜKSZ): a GET 3.  §-ának 42. pont já ban meg ha tá ro zott sza -
bály zat,

h) hoz zá fé ré si jo go sult: a GET 30.  § (1) és (2) be kez dé -
se i ben fel so rolt, szál lí tó-, el osz tó- és tá ro ló-rend sze rek
hasz ná la tá ra jo go sul tak,

i) le kö tött ka pa ci tás: szál lí tó-, tá ro ló-, el osz tó-rend sze -
rek név le ges ka pa ci tá sá nak az a ré sze, amely hez adott idõ -
szak ra, az arra jo go sul tak hoz zá fé ré si jo got sze rez tek,

j) sza bad ka pa ci tás: a szál lí tói, a tá ro lói és az elosz tói
en ge dé lyes ál tal üze mel te tett szál lí tó-, tá ro ló-, il let ve

 elosztó-rendszerek ren del ke zés re álló név le ges ka pa ci tá -
sá nak szer zõ dés sel le nem kö tött, a hoz zá fé rés re jo go sul -
tak ré szé re ren del ke zés re álló to váb bi ré sze,

k) rend szer irá nyí tó: a GET 16.  §-ában meg ha tá ro zott
fel adat kör rel, a Hi va tal ál tal ki adott en ge déllyel ren del ke -
zõ föld gáz ipa ri vál lal ko zás,

l) föld gáz ter me lõ: az a jogi sze mély, aki a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén föld gáz bá nyá sza ti te vé keny sé get vé -
gez,

m) föld gáz köz üze mi nagy ke res ke dõ: a GET 3.  §
33. pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ, a Hi va -
tal ál tal ki adott en ge déllyel ren del ke zõ föld gáz ipa ri vál lal -
ko zás,

n) föld gáz köz üze mi szol gál ta tó: a GET 3.  § 34. pont já -
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ, a Hi va tal ál tal ki -
adott en ge déllyel ren del ke zõ föld gáz ipa ri vál lal ko zás,

o) föld gáz ke res ke dõ: a GET 3.  § 22. pont já ban meg ha -
tá ro zott te vé keny sé get vég zõ, a Hi va tal ál tal ki adott en ge -
déllyel ren del ke zõ föld gáz ipa ri vál lal ko zás,

p) föld gáz tá ro ló en ge dé lyes: a GET 3.  § 24. pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ, a Hi va tal ál tal ki adott 
en ge déllyel ren del ke zõ föld gáz ipa ri vál lal ko zás.

A földgáz biztonsági készletezés

3.  § (1) A Szö vet ség kö te les az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott mó don és mér ték ben föld gáz biz ton sá gi kész le tet lét -
re hoz ni és fenn tar ta ni.

(2) A föld gáz biz ton sá gi kész le tet mû kö dés re en ge dé -
lye zett, mû sza ki lag el len õr zött, a biz ton ság tech ni kai és
kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok elõ írásainak meg fe le lõ,
olyan – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ – föld alat ti
tá ro ló tér ben kell tá rol ni, amely al kal mas arra, hogy a kész -
le te zett föld gáz mennyi sé gét meg õriz ze és a fel szí ni gáz -
elõ ké szí tést köve tõen a szál lí tó ve ze ték re való be táp lá lás ra
al kal mas mi nõ ség ben biz to sít sa.

(3) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé ge ket az
élet, az egész ség, a kör nye zet és a ter mé szet vé del mé nek, a 
fo gyasz tó vé de lem nek, a mû sza ki-biz ton sá gi, a ké mi ai biz -
ton sá gi, mun ka-egész ség ügyi és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ -
írásokban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
kell vé gez ni.

(4) Az e tör vény ál tal elõ írt föld gáz biz ton sá gi kész let
el sõ sor ban a ház tar tá si és a kom mu ná lis fo gyasz tók biz -
ton sá gos föld gáz el lá tá sát szol gál ja, va la mint azon fo -
gyasz tók el lá tá sát, akik (ame lyek) gáz fo gyasz tá su kat más
ener gia for rás ból nem tud ják pó tol ni.

4.  § (1) A föld gáz biz ton sá gi kész let mér té ke leg alább
1200 mil lió m3 mo bil gáz kész let. A föld gáz biz ton sá gi
kész le tet olyan tá ro ló ban kell el he lyez ni, amely nek ki tá ro -
lá si ka pa ci tá sa leg alább 45 na pon ke resz tül 20 mil -
lió m3/nap.
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(2) A kész le te zé si kö te le zett ség csak a Szö vet ség tu laj -
do ná ban, rész tu laj do ná ban vagy bér le mé nyé ben lévõ föld
alat ti tá ro ló ban tá rolt föld gáz zal tel je sít he tõ.

(3) A föld gáz biz ton sá gi kész let a Szö vet ség tu laj do nát
ké pe zi. A Szö vet ség jo go sult a föld gáz biz ton sá gi kész le -
te zés cél já ra – a GET ál tal meg ha tá ro zott en ge dély nél kül
is – föld gázt be sze rez ni (vá sá rol ni) és az e tör vény
5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fel hasz ná lás ese tén föld -
gázt ér té ke sí te ni.

A biztonsági készlet felhasználása

5.  § (1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná -
lá sát a rend szer irá nyí tó ké rel mé re, il let ve a Hi va tal kez de -
mé nye zé sé re ren de le té vel en ge dé lye zi, ha a föld gáz el lá tás
és -fo gyasz tás egyen sú lya fel bom lik vagy a fel hasz ná lá si
igé nyek meg ha lad ják a be szer zés le he tõ sé ge it, il let ve ezek 
köz vet len ve szé lye fe nye get.

(2) A mi nisz ter a biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó ren de le té ben meg ha tá roz za:

a) a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek okát és cél ját,
b) a fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett föld gáz mennyi sé gét,
c) a fel hasz nált kész le tek vissza pót lá sá nak rend jét.

(3) A fel hasz ná lás ra en ge dé lye zett föld gáz árát és az ár -
al kal ma zá si fel té te le ket a mi nisz ter ál la pít ja meg. Az árat
és az ár al kal ma zá si fel té te le ket úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az ér té ke sí tés bõl be fo lyó be vé tel fe de ze tet nyújt son a 
kész let vissza pót lá sá nak vár ha tó költ sé ge i re. Az ér té ke sí -
tés, il let ve a kész let vissza pót lá sa nem za var hat ja a föld -
gáz pi ac mû kö dé sét. A köz üze mi nagy ke res ke dõ, il let ve a
köz üze mi szol gál ta tó ál tal vá sá rolt fel hasz ná lás ra en ge dé -
lye zett föld gáz be szer zé si ára olyan in do kolt költ ség, ame -
lyet az ár sza bá lyo zás ban el kell is mer ni.

(4) A mi nisz ter a biz ton sá gi kész let bõl tör té nõ fel hasz -
ná lás en ge dé lye zé se ese tén ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
Kor mányt és az Eu ró pai Bi zott sá got

a) a fel hasz ná lás in do ka i ról,
b) a fel hasz nált kész le tek vissza pót lá sa ér de ké ben tett

in téz ke dé sek rõl,
c) a kész le tek elõ re lát ha tó ala ku lá sá ról a vissza pót lás

vég re haj tá sá ig.

Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség

6.  § A Szö vet ség föld gáz biz ton sá gi kész le te zés sel kap -
cso la tos fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) biz to sít ja a föld gáz biz ton sá gi kész let kép zés fel té te -
le it, a szük sé ges sé váló be ru há zás ban tõ ke ré sze se dés sel
részt vesz;

b) gon dos ko dik az elõ írt kész let fenn tar tá sá ról és a
szük sé ges fej lesz té sek el vég zé sé rõl;

c) el len õr zi az e tör vény ben meg ha tá ro zott tag sá gi jog -
vi szonnyal kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sét;

d) gon dos ko dik a fel hasz nált föld gáz biz ton sá gi kész -
let e tör vény sze rin ti vissza pót lá sá ról;

e) ve ze ti a tag sá gi nyil ván tar tást;

f) meg ha tá roz za a tagi hoz zá já ru lás mér té két – a Köz -
gyû lés ál tal – az éves költ ség ve tés ke re té ben az Alap sza -
bály ban rög zí tett sza bá lyok sze rint, és jó vá ha gyás ra a mi -
nisz ter elé ter jesz ti;

g) gon dos ko dik a tagi hoz zá já ru lás be sze dé sé rõl;

h) e tör vény 10.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek sze rint
adat szol gál ta tást vé gez.

A földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos tagsági
jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei

7.  § (1) E tör vény alap ján kö te le zõ en a Szö vet ség tag já -
vá vá lik:

a) a Hi va tal ál tal ki adott mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ

aa) föld gáz köz üze mi nagy ke res ke dõ,

ab) köz üze mi szol gál ta tó,

ac) fel jo go sí tott fo gyasz tók nak föld gázt ér té ke sí tõ
föld gáz ke res ke dõ;

b) fel jo go sí tott fo gyasz tók nak föld gázt ér té ke sí tõ föld -
gáz ter me lõ;

c) ha tár ke resz te zõ szál lí tó ve ze ték ka pa ci tás hoz hoz zá -
fé ré si en ge déllyel ren del ke zõ nyil ván tar tás ba vett fel jo go -
sí tott fo gyasz tó.

(2) A szö vet sé gi tag ság

a) az en ge déllyel ren del ke zõk, a föld gáz ter me lõk és a
ha tár ke resz te zõ szál lí tó ve ze ték ka pa ci tás hoz hoz zá fé ré si
en ge déllyel ren del ke zõ nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott
fo gyasz tók vo nat ko zá sá ban az e tör vény hatályba -
lépésének idõ pont já ban,

b) a ké sõbb en ge délyt szer zõk az en ge dé lyes sé vá lá suk
idõ pont já ban,

c) a fel jo go sí tott fo gyasz tók nak föld gáz ér té ke sí tõ
föld gáz ter me lõk ér té ke sí tõ te vé keny sé gük meg kez dé se -
kor,

d) a ha tár ke resz te zõ szál lí tó ve ze ték ka pa ci tás hoz új
hoz zá fé ré si en ge déllyel ren del ke zõ fel jo go sí tott fo gyasz -
tók ese té ben az en ge dély meg adá sá nak idõ pont já ban

jön lét re.

(3) A szö vet sé gi tag ság meg szû nik, ha

a) a tag en ge dé lyét a Hi va tal vissza von ja,

b) a föld gáz ter me lõ fo gyasz tók ré szé re tör té nõ ér té ke -
sí tõ te vé keny sé gét meg szün te ti,

c) a ha tár ke resz te zõ szál lí tó ve ze ték-ka pa ci tás hoz hoz -
zá fé ré si en ge déllyel ren del ke zõ nyil ván tar tás ba vett fel jo -
go sí tott fo gyasz tó e fo gyasz tói jog ál lá sát meg vál toz tat va
köz üze mi fo gyasz tó vá vá lik.
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(4) A tag sá gi jog vi szony meg szû nik, ha a föld gáz ter me -
lõ fo gyasz tók ré szé re tör té nõ ér té ke sí tõ te vé keny sé gét, il -
let ve más tag a GET sze rin ti föld gáz ipa ri te vé keny sé gét,
il let ve a fel jo go sí tott fo gyasz tó be ho za ta li te vé keny sé gét
leg alább egy évig nem gya ko rol ja.

8.  § (1) A tag a föld gáz ipa ri, il let ve ter me lõi te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben, il let ve a ha tár ke resz te zõ szál lí tó -
ve ze ték ka pa ci tás hoz hoz zá fé ré si en ge déllyel ren del ke zõ
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gáz-be ho -
za ta li te vé keny sé ge után a Szö vet ség ré szé re tagi hoz zá já -
ru lást fi zet.

(2) Tagi hoz zá já ru lást kell fi zet ni, ha
a) a köz üze mi szol gál ta tó a köz üze mi fo gyasz tó nak

föld gázt ér té ke sít,
b) a köz üze mi nagy ke res ke dõ a köz üze mi fo gyasz tó -

nak föld gázt ér té ke sít,
c) a föld gáz ke res ke dõ a fel jo go sí tott fo gyasz tó nak

föld gázt ér té ke sít,
d) a föld gáz ter me lõ köz vet le nül a fel jo go sí tott fo -

gyasz tó nak föld gázt ér té ke sít,
e) a fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gázt hoz be har ma dik

or szág ból,
f) a fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gázt hoz be az Eu ró pai

Unió tag ál la má ból.

(3) A tagi hoz zá já ru lás meg fi ze té se a (2) be kez dés
a) pont ja ese té ben a köz üze mi szol gál ta tót, b) pont ja ese té -
ben a köz üze mi nagy ke res ke dõt, c) pont ja ese té ben a föld -
gáz ke res ke dõt, d) pont ja ese té ben a föld gáz ter me lõt, e) és
f) pont ja ese té ben a fel jo go sí tott fo gyasz tót ter he li.

(4) A tagi hoz zá já ru lás alap ja a (2) be kez dés a)–d) pont -
ja ese tén az ér té ke sí tett föld gáz hõ mennyi sé ge, a (2) be -
kez dés e)–f) pont ja ese tén a vá sá rolt vagy im por tált föld -
gáz hõ mennyi sé ge gi ga jo u le-ban mér ve.

(5) A tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett ség
a) a (2) be kez dés a)–d) és f) pont ja ese té ben az ál ta lá -

nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti tel je sí tés idõ -
pont já ban, az el len ér ték, il let ve a rész ki fi ze té sek alap já ul
szol gá ló mennyi ség re,

b) a (2) be kez dés e) pont ja ese té ben a bel föl di for ga lom 
szá má ra tör té nõ vám ke ze lés kor, a bel föl di for ga lom szá -
má ra vám ke zelt mennyi ség re
vo nat ko zik.

(6) Nem kell tagi hoz zá já ru lást fi zet ni a föld gáz biz ton -
sá gi kész le te zés cél já ra vá sá rolt föld gáz után.

(7) A tag a tagi hoz zá já ru lást az egyéb rá for dí tá sok kö -
zött kö te les el szá mol ni.

9.  § (1) A Szö vet ség tag ja min den hó 15-éig kö te les a
Szö vet ség nek nyi lat koz ni ar ról, hogy a meg elõ zõ hó nap -
ban mennyi volt az e tör vény ha tá lya alá tar to zó, a tagi
hoz zá já ru lás fi ze té se alap já ul szol gá ló föld gáz hõ mennyi -
sé ge. A Szö vet ség fel hí vá sá ra a tag kö te les min den olyan

ada tot, do ku men tá ci ót ha la dék ta la nul be nyúj ta ni, amely a
tagi hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek el len õr zé sé hez szük sé ges.

(2) A havi nyi lat ko zat ban kö zölt ada tok alap ján a tag ki -
szá mít ja az ese dé kes tagi hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett -
ség össze gét, és azt a kö vet ke zõ hó nap utol só munkanap -
jáig kö te les a Szö vet ség bank szám lá já ra át utal ni.

10.  § A Szö vet ség a ta gok ré szé re iga zo lást ál lít ki a
Szö vet ség felé fenn ál ló nyi lat ko zat té te li, va la mint tagi
hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl. Er rõl tá -
jé koz tat ja a Hi va talt, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi -
va talt és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Parancsnok -
ságát.

Záró és átmeneti rendelkezések

11.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 2. hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba.

(2) E tör vény 4.  § (1) be kez dé se 2010. ja nu ár 1. nap ján
lép ha tály ba.

(3) E tör vény 31.  §-a a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 3. na -
pon lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a GET 55.  §-a l) pont -
já nak „föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén” szö veg ré sze
he lyé be a „a föld gáz el lá tá si vál ság hely zet fenn ál lá sát,
föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén” szö veg lép.

(4) A tagi hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja
2007. ja nu ár 1.

(5) A Szö vet ség e tör vény ha tály ba lé pé se nap já tól ha la -
dék ta la nul in téz ke dik a név vál to zás bí ró sá gi be je len té sé -
rõl, va la mint a föld gáz biz ton sá gi kész le te zés sel fog lal ko -
zó mun ka szer ve zet ki ala kí tá sá ról.

(6) A Szö vet ség jog ál lá sá ra, szer ve ze té re, gaz dál ko dá -
sá ra, a kö ve te lé se i nek be haj tá sá ra és el szá mo lá sá ra, a fel -
ügye le té re, az el len õr zés re, va la mint a ta gok jo ga i ra és kö -
te le zett sé ge i re vo nat ko zó an a Kt. ren del ke zé se it az e tör -
vény ben fog lalt ki egé szí tés sel kell al kal maz ni.

12.  § (1) E tör vény hatályba lépésétõl 2009. de cem ber
31-ig a je len le gi föld gáz tá ro lók sza bad ka pa ci tá sa ha tá roz -
za meg a föld gáz biz ton sá gi kész let mér té két, amely meg -
fe le lõ mér té kû sza bad ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sa ese -
tén nem le het ke ve sebb

a) 2006. ok tó ber 1. és 2007. szep tem ber 30. kö zött
150 mil lió m3-nél,

b) 2007. ok tó ber 1. és 2009. de cem ber 31. kö zött
300 mil lió m3-nél.

A föld gáz tá ro lók sza bad ka pa ci tá sá nak föld gáz biz ton -
sá gi kész le te zés re tör té nõ fel hasz ná lá sát a Hi va tal el nö ke
sa ját ha tás kör ben en ge dé lye zi, il let ve el ren de li. A Hi va tal
el nö ke a tá ro lói szer zõ dé sek meg kö té sé re az ÜKSZ ál tal
meg sza bott ha tár idõ le jár ta után nem ta gad hat ja meg a
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hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal le nem kö tött sza bad ka pa ci -
tá sok biz ton sá gi kész le tek cél já ra való fel töl té sé nek en ge -
dé lye zé sét.

(2) Ha a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé si cél ra ren del ke -
zés re álló sza bad ka pa ci tás mér té ke a tár gyi év ben nem éri
el az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott leg ki sebb mér té ket, a
föld gáz biz ton sá gi kész let ki egé szít he tõ tü ze lé si cél ra fel -
hasz nál ha tó kõ olaj ter mé kek kel. A föld gáz biz ton sá gi
kész let hez tar to zó kõ olaj ter mé kek fel hasz ná lá sa ese tén
azok árát a mi nisz ter a kész let vissza pót lá sá nak vár ha tó
költ sé ge i nél ala cso nyab ban is meg ha tá roz hat ja az zal,
hogy az ár eb ben az eset ben sem le het ala cso nyabb, mint a
tü ze lé si cél ra fel hasz nál ha tó kõ olaj ter mék kel he lyet te sí -
tett föld gáz ha tás fok kal kor ri gált hõ mennyi ség ben ki fe je -
zett ára. Az e be kez dés sze rin ti kõ olaj ter mék ren de let ben
meg ha tá ro zott ára és a kész let vissza pót lá sá nak költ sé gei
kö zöt ti kü lön bö ze tet a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ
Szö vet ség költ ség ve té sé ben a be vé te lek és a rá for dí tá sok
kü lön bö ze té nek szá mí tá sa kor figye lembe kell ven ni.

(3) A hoz zá fé rés re jo go sul tak az ÜKSZ ál tal meg sza -
bott ha tár idõ ig az elõ zõ év ben biz ton sá gi kész let cél já ra
le kö tött ka pa ci tás hoz is hoz zá fér het nek. A be je len tett ka -
pa ci tás le kö té si igény ese tén, an nak mér té ké ig – amennyi -
ben a biz ton sá gi kész let más tá ro ló ba nem he lyez he tõ el –
a kész let ér té ke sí tés re ke rül het. A biz ton sá gi kész let e ré -
szét a Szö vet ség sza ba don ér té ke sít he ti.

(4) A föld gáz tá ro lói en ge dé lyes kö te les a föld gáz biz -
ton sá gi kész le te zé si cél ra ren del ke zés re álló sza bad ka pa -
ci tás ra a Szö vet ség gel szer zõ dést köt ni.

(5) Az 5.  §-ban fog lalt a kész let fel hasz ná lá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat a (2) be kez dés sze rin ti tü ze lé si cél ra fel -
hasz nál ha tó kõ olaj ter mé kek vo nat ko zá sá ban is al kal maz -
ni kell.

13.  § Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) a föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sá ra vo nat -

ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg,
b) ren de let ben en ge dé lyez ze a föld gáz biz ton sá gi kész -

let fel hasz ná lá sát, il let ve ren de let ben ha tá roz za meg a fel -
hasz ná lás ra en ge dé lye zett föld gáz és tü ze lé si cél ra ér té ke -
sí tett kõ olaj ter mék árát és az ár al kal ma zás fel té te le it.

14.  § Ez a tör vény a Ta nács 2004/67/EK, a föld gáz el lá -
tás biz ton sá gá nak meg õr zé sét szol gá ló in téz ke dé sek rõl
 szóló irány el vé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Módosuló jogszabályok

15.  § A Kt. III. fe je ze té nek „Kõ olaj és Kõ olaj ter mék
Kész le te zõ Szö vet ség” címe he lyé be a „Ma gyar Szén hid -
ro gén Kész le te zõ Szö vet ség” cím lép.

16.  § A Kt. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kõ olaj és kõ olaj ter mék, va la mint a föld gáz biz -
ton sá gi kész le te zé sét a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ
Szö vet ség (a továb biak ban: Szö vet ség) lát ja el.

(2) A Szö vet ség a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel ügye le te alatt áll. A Szö vet ség mû kö dé sét sa ját be vé te -
le i bõl fe de zi.

(3) A Szö vet ség ha tás kö ré be tar to zik

a) a kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi kész le te zé se,

b) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé se.

(4) A Szö vet ség szer ve ze te kõ olaj és kõ olaj ter -
mék-kész le te zé si szek ci ó ból és föld gáz kész le te zé si szek -
ci ó ból áll.”

17.  § A Kt. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § A Szö vet ség fel ada ta a 3.  § (2) be kez dé sé ben és a
föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006. évi XXVI.
tör vény ben (a továb biak ban: Fbkt.) meg ha tá ro zott mér té -
kû biz ton sá gi kész let kép zés fel té te le i nek meg te rem té se és
fenn tar tá sá nak biz to sí tá sa, va la mint az eh hez szük sé ges
tá ro lók lé te sí té se, mû köd te té se és fej lesz té se. A Szö vet ség
nem ala nya a tár sa sá gi adó nak.”

18.  § A Kt. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § A Szö vet ség az e tör vény ben és az Fbkt.-ben elõ -
írt föld gáz biz ton sá gi kész le te zé si te vé keny sé gen kí vül
csak az az zal össze füg gõ – az alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott – te vé keny sé gek gya kor lá sá ra jo go sult. A be vé te le ket
a kész le te zé si költ sé gek fe de zé sé re, az ezt meg ha la dó be -
vé te le it kü lö nö sen kõ olaj-, il let ve gáz tá ro ló lé te sí té sé re,
fej lesz té sé re, a tá ro ló par kok ban való tu laj don szer zés re és
a kész let fi nan szí ro zó hi te lek tör lesz té sé re, va la mint a Szö -
vet ség mû kö dé sé re for dít hat ja.”

19.  § A Kt. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek h) és i) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) A Szö vet ség Alap sza bá lyá ban meg kell ha tá roz ni:]

„h) a kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le te zés rend sze ré nek
rész le tes sza bá lya it, va la mint a kész let ál lo mány össze té te -
lé re vo nat ko zó ter mék szer ke zet-össze té te li ará nyok és a
mennyi sé gi és mi nõ sé gi pa ra mé te rek meg ha tá ro zá sá nak
mód ját, va la mint a föld gáz kész le te zés rend sze ré nek rész -
le tes sza bá lya it;

i) a kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le tek mi nõ sé gé nek
meg õr zé se cél já ból tör té nõ kõ olaj és kõ olaj ter mék cse ré lé -
sé nek gya ko ri sá gát, mód ját és rend sze rét, va la mint a nor -
ma tív vesz te ség re és an nak pót lá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásokat, to váb bá a föld gáz kész le te zés mi nõ ség el len õr zé -
sé re vo nat ko zó el já rá sát;”

20.  § A Kt. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § A Szö vet ség leg fõbb szer ve a köz gyû lés, amely a
kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le te zé si és a föld gáz kész le te -
zé si szek ci ók tag ja i nak összes sé gé bõl áll.”
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21.  § A Kt. 18.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon mind két szek -
ci ó ban az összes sza va za tok több mint 50%-át kép vi se lõ
tag je len van.”

22.  § A Kt. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A köz gyû lés dön té sé nek meg ho za ta la so rán

min den szö vet sé gi tag ren del ke zik egy sza va zat tal. Ez te -
szi ki az összes sza va za tok 50%-át. A sza va za tok má sik
fele olyan arány ban osz lik meg a két szek ció tag jai kö zött,
ami lyen mér ték ben az elõ zõ nap tá ri év ben tagi hoz zá já ru -
lást fi zet tek.

(2) A köz gyû lé si ha tá ro zat ér vé nyes sé gé hez a kõ olaj és
kõ olaj ter mék kész le te zés sel kap cso la tos kér dés ben az
ezen szek ci ót kép vi se lõ ta gok több sé gi sza va za ta, a föld -
gáz kész le te zés sel kap cso la tos kér dés ben pe dig a föld gáz
szek ci ót kép vi se lõ ta gok több sé gi sza va za ta szük sé ges.”

23.  § A Kt. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § Az igaz ga tó ta nács ti zen négy tag ból áll. Hat ta got 

a kõ olaj- és kõ olaj ter mék-kész le te zé si szek ci ó ból, négy ta -
got a föld gáz kész le te zé si szek ci ó ból a köz gyû lés vá laszt
há rom évre. A to váb bi négy tag ja kö zül ket tõ a mi nisz ter,
egy a pénz ügy mi nisz ter, egy a Ma gyar Ener gia Hi va tal
 Elnökének kép vi se lõ je.”

24.  § A Kt. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § (1) Az igaz ga tó ta nács ak kor ha tá ro zat ké pes, ha

leg alább nyolc tag és eb bõl a mind két szek ció 50%-át kép -
vi se lõ tag je len van.

(2) Az igaz ga tó ta nács ha tá ro za ta it ál ta lá ban egy sze rû
sza va zat több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az
el nök sza va za ta dönt. A 27.  § (2) be kez dés sze rin ti új igaz -
ga tó sá gi tag ki je lö lé sé hez a je len lé võ ta gok két har ma dos
sza va zat több sé ge szük sé ges.

(3) Az igaz ga tó ta ná csi ha tá ro zat ér vé nyes sé gé hez
szük sé ges a kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le te zés sel kap cso -
la tos kér dés ben ezt a szek ci ót kép vi se lõ ta gok több sé gi
sza va za ta, a föld gáz kész le te zés sel kap cso la tos kér dés ben
pe dig a föld gáz szek ci ót kép vi se lõ ta gok több sé gi sza va -
za ta.”

25.  § A Kt. 26/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye lõ bi zott ság hat tag ból áll. A fel ügye lõ bi -
zott ság két tag ját a mi nisz ter, egy tag ját a pénz ügy mi nisz -
ter de le gál ja, a to váb bi két tag ját a kõ olaj és kõ olaj ter mék
kész le te zõ szek ció, egy tag ját a föld gáz kész le te zõ szek ció
je lö lé sé re a köz gyû lés vá laszt ja há rom évre. A ta gok ma -
guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak. A fel ügye lõ bi zott ság ha tá -
ro zat ké pes, ha leg alább há rom tag ja je len van; ha tá ro za tát
egy sze rû több ség gel hoz za és sza va zat egyen lõ ség ese tén
az el nök sza va za ta dönt. A fel ügye lõ bi zott ság ügy rend jét
maga ala kít ja ki és a köz gyû lés hagy ja jóvá.”

26.  § A Kt. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Szö vet ség kö te les esz kö ze it és for rá sa it, be vé te -
le it és rá for dí tá sa it a kõ olaj és kõ olaj ter mék-kész le te zé si,
va la mint a föld gáz-kész le te zé si te vé keny sé gen ként, il let -
ve azo kat a nem kész le te zé si te vé keny sé ge i tõl bel sõ szám -
vi te lé ben el kü lö ní te ni, va la mint azo kat az éves be szá mo ló
ki egé szí tõ mel lék le té ben, kész le te zé si te vé keny sé gen ként
ké szí tett mér leg ben és ered mény-ki mu ta tás ban oly mó don
be mu tat ni, mint ha az egyes te vé keny sé ge ket ön ál ló gaz -
dál ko dó szer ve ze tek vé gez nék. A kõ olaj és kõ olaj ter mék
kész le te zés re, il let ve a föld gáz kész le te zés re, va la mint a
nem kész le te zé si te vé keny ség re fel nem oszt ha tó költ sé ge -
ket, rá for dí tá so kat az egyes te vé keny sé gek kel kap cso la to -
san fel me rült költ sé gek, rá for dí tá sok ará nyá ban kell el szá -
mol ni.”

27.  § A Kt. 41.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A 31.  § (1) be kez dé se sze rin ti költ ség ve tés köz gyû -
lés elé ter jesz té sé hez a mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a
Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tó ta nács be li kép vi se lõ i nek 
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.”

28.  § A Kt. 43.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„43. § (1) A mi nisz ter, va la mint a Szö vet ség meg bí zott
el len õrök út ján el len õr zi, hogy a jogi sze mé lyek, a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok és
egyé ni vál lal ko zók a tör vény ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen foly tat ják-e a kõ olaj és a kõ olaj ter mék be ho za ta li,
for gal ma zá si és fel hasz ná lá si te vé keny sé gü ket, il let ve
föld gáz-ér té ke sí tõ te vé keny sé gü ket.”

29.  § A GET 4.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
y)–z) pon tok kal egé szül ki:

[(1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va -
tal) föld gáz el lá tás sal kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tai a kö -
vet ke zõk:]

„y) kez de mé nye zi a mi nisz ter nél a föld gáz biz ton sá gi
kész le te zés rõl  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Fbkt.)
meg ha tá ro zott föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sát,

z) en ge dé lye zi a ke res ke del mi föld gáz tá ro lók sza bad
ka pa ci tá sá nak az Fbkt.-ben meg ha tá ro zott föld gáz biz ton -
sá gi kész le te zés re tör té nõ igény be vé te lét.”

30.  § A GET 9.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ má so -
dik mon dat tal egé szül ki:

„A föld gáz biz ton sá gi kész le te zést vég zõ tá ro lói en ge -
dé lyes jo go sult és kö te les a Hi va tal ál tal ki adott mû kö dé si
en ge dé lyé ben – az Fbkt. ál tal – meg ha tá ro zott el té rõ sza -
bá lyok mel lett üze mel tet ni az en ge dé lyé vel érin tett tá ro lót
és be ren de zé se it.”

31.  § A GET 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Föld gáz el lá tá si vál ság hely zet nek mi nõ sül a sze mé -
lye ket, va gyon tár gya kat, a ter mé sze tet, kör nye ze tet, il le tõ -
leg a fo gyasz tók je len tõs ré szé nek el lá tá sát köz vet le nül
ve szé lyez te tõ föld gáz el lá tá si za var. A föld gáz el lá tá si vál -
ság hely zet fenn ál lá sá ról a rend szer irá nyí tó kez de mé nye -
zé sé re a mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján a Kor mány dönt.”

32.  § A GET 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tá ro lói en ge dé lyes az üze mel te té sé ben álló rend -
szer nek a (2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gei tel je sí té -
se után fenn ma ra dó sza bad ka pa ci tá sát nyil vá nos, át lát ha -
tó, az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ ke -
res ke del mi fel té te lek mel lett kö te les a köz üze mi nagy ke -
res ke dõ, ke res ke dõk, va la mint – sa ját fel hasz ná lá suk mér -
té ké ig – a fel jo go sí tott fo gyasz tók ren del ke zé sé re bo csá ta -
ni. Az ezen igé nyek ki elé gí té sét köve tõen fenn ma ra dó sza -
bad ka pa ci tá sa it a tá ro lói en ge dé lyes kö te les az Fbkt.-ben
meg ha tá ro zott ese tek ben a Szö vet ség ré szé re föld gáz biz -
ton sá gi kész le te zés cél já ra, díj el le né ben ren del ke zés re
bo csá ta ni. A föld gáz biz ton sá gi kész le te zés re ki ala kí tott
tá ro lót üze mel te tõ en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben a
Hi va tal kö te les rög zí te ni azo kat a spe ci á lis sza bá lyo kat,
el té ré se ket, ame lyek e tá ro ló szol gál ta tá sa i nak igény be vé -
te lét jel lem zik.”

33.  § A GET 31.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá ro lói és a szál lí tói en ge dé lyes az üze mel te té sé -
ben lévõ rend szer sza bad ka pa ci tá sát elõ ször a rend szer irá -
nyí tás hoz hasz nált gáz mennyi ség mér té ké ig a rend szer irá -
nyí tó nak, azt köve tõen az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fo gyasz tók el lá tá sa cél já ból kö te les fel aján la ni az ilyen fo -
gyasz tó kat el lá tó rend szer hasz ná lók nak. Az elosz tói en ge -
dé lyes az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fo gyasz tók el lá -
tá sa cél já ból kö te les fel aján la ni sza bad ka pa ci tá sát az
ilyen fo gyasz tó kat el lá tó rend szer hasz ná lók nak. Az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fo gyasz tók tá ro lá si, szál lí tá si és
el osz tá si igé nyé nek ki elé gí té se után ren del ke zés re álló
sza bad ka pa ci tá so kat a tá ro lói és a szál lí tói en ge dé lyes a
köz üze mi nagy ke res ke dõ nek, a ke res ke dõ nek, ter me lõ nek 
és a fel jo go sí tott fo gyasz tó nak; az elosz tói en ge dé lyes a
köz üze mi szol gál ta tó nak, a ke res ke dõ nek, ter me lõ nek és a 
fel jo go sí tott fo gyasz tók nak kö te les hoz zá fér he tõ vé ten ni.
Az ezt köve tõen még sza bad szál lí tói és tá ro lói ka pa ci tá so -
kat az en ge dé lyes kö te les biz ton sá gi kész le te zés cél já ra
fel aján la ni.”

34.  § A GET 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tó sá gi ár nak, díj nak tar tal maz nia kell az in do -
kol tan be fek te tett esz kö zök és a ha té ko nyan mû kö dõ en ge -

dé lye sek költ sé ge i nek meg té rü lé sét, va la mint a tar tós mû -
kö dés hez szük sé ges nye re sé get, to váb bá az Fbkt.-ben
meg ha tá ro zott tagi hoz zá já ru lást.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
5/2006. (II. 17.) 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
287.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban 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 41/A.  §-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, va la mint 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 le tet (a továb biak ban: R.) az aláb bi ak sze rint
mó do sí tom:

1.  §

Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó köz -
al kal ma zot tak és mun ka vál la lók ré szé re bel föl di szol gá la ti 
(hi va ta li) ki kül de té se ese tén kor mány ren de let ben meg ál -
la pí tott, adó men tes ér ték ha tár nak meg fe le lõ össze gû na pi -
dí jat kell meg ál la pí ta ni.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 10.  §-ának
(3) be kez dé se.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter
1/2006. (II. 17.) ICSSZEM

rendelete
az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdésében és
49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl

szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. számú melléklete XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlõségi Minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) fejezetének 9. címe alatti fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokból nyújtott támogatásokra és egyéb kifizetések
kezdeményezésére,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. tör-
vény által az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyen-
lõségi miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete
alá rendelt, kötelezettségvállalással terhelt fejezeti kezelé-
sû elõirányzatok – ide nem értve a „Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása”, valamint a „Nemzeti Civil
Alapprogram” elõirányzatokat – maradványára [az a) és
b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: elõirányzat].

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) kötelezettségvállalás: az államháztartás mûködési

rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 134. §-ának (1), (5)–(8), illetve
(14) bekezdéseiben szabályozott tevékenység;

b) a kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr.
2. §-ának 67. pontjában meghatározott dokumentumok;

c) a kötelezettségvállalás ellenjegyzése: az Ámr.
134. §-ának (9)–(12) bekezdéseiben szabályozott tevé-
kenység;

d) a kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: a miniszté-
rium Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiak-
ban: SZMSZ) szerint kijelölt szervezeti egység vezetõje
vagy helyettese;

e) kötelezettségvállaló: jogszabály vagy nemzetközi
szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában a miniszter, a
közigazgatási államtitkár és a szakterület felügyeletét ellá-
tó helyettes államtitkár;

f) szakmai teljesítés-igazolás: az Ámr. 135. §-ának
(1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabályozott
tevékenység;

g) szakmai teljesítés-igazoló: az SZMSZ szerint illeté-
kes szakmai szervezeti egység vezetõje;

h) érvényesítés: az Ámr. 135. §-ának (2) bekezdésében
elõírt, és a (4) bekezdésben alkalmazott tevékenység;

i) érvényesítõ: az SZMSZ szerint illetékes szervezeti
egység vezetõje által írásban megbízott, az Ámr.
135. §-ának (2) bekezdésében elõírt végzettséggel rendel-
kezõ személy;

j) kedvezményezett: az elõirányzatból részesülõ kérel-
mezõ, pályázó, vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alap-
ján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ gazdasági társaság;

k) szakmai szervezeti egység: a minisztériumnak az a
hivatali egysége, amely az SZMSZ szerint az adott költ-
ségvetési elõirányzat felhasználásának vagy azzal össze-
függõ társadalmi cél mûködtetésének feladatát szakmai fe-
lelõsként ellátja;

l) szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás: a támo-
gatási szerzõdésben vállalt feladat teljesítésével kapcsola-
tos szöveges értékelést és a kapott támogatás felhasználá-
sára vonatkozó pénzügyi teljesítési adatokat tartalmazó
beszámolási kötelezettség;

m) pályázati bizottság: a pályázatok bírálatára, a be-
nyújtott pályázatokkal kapcsolatos elõzetes állásfoglalás
kialakítására létrehozott bizottság, illetõleg a pályázatokat
elbíráló kuratórium, kollégium.

A kötelezettségvállalás általános szabályai

3. §

Az elõirányzat tartalmazza a mûködtetéssel járó kezelé-
si költségeket. A kezelési költség mértéke – ha jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – nem haladhatja meg az elõ-
irányzat 10%-át.
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4. §

(1) Kötelezettség írásban benyújtott kérelem, pályázat,
ajánlat, illetve jogszabály rendelkezése alapján vállalható.

(2) Visszatérítendõ támogatás legfeljebb 5 éves futam-
idõre, kamat és kezelési költség felszámolása nélkül – ide
nem értve a jogosulatlanul igénybe vett támogatást –,
évenként egyenlõ részletekben történõ visszafizetési köte-
lezettség elõírásával adható.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás visszafizetésének
megkezdésére legfeljebb egy év türelmi idõ adható. A
visszafizetés megkezdésének idõpontját a szerzõdésben
úgy kell meghatározni, hogy az ne legyen akadálya a
visszafizetés korábbi teljesítésének, és a visszafizetést a
szerzõdésben meghatározott számlára kell teljesíteni.

5. §

(1) Kötelezettség – a (3) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a tárgyévi elõirányzat mértékéig vállalható.

(2) Kötelezettség legkésõbb a tárgyévet követõ év jú-
nius 30-ai pénzügyi teljesítéssel akkor vállalható, ha a fel-
adat ellátása a tárgyévben nem oldható meg.

(3) Éven túli kötelezettség a tárgyévet követõ év(ek)
elõirányzata terhére az Ámr. 134. §-a (5) bekezdésének
b) pontja szerint vállalható.

6. §

(1) A kötelezettségvállalásokról a szakmai szervezeti
egység, valamint a feladatra kijelölt szervezeti egység fo-
lyamatos nyilvántartást vezet.

(2) Amennyiben azt a fejezeti kezelésû elõirányzat
összetettsége, nagyságrendje indokolja, az elõirányzat ke-
zelésével összefüggõ feladatok, így különösen pályáztatá-
si, pénzügyi, ügyviteli, könyvvezetési, ellenõrzési felada-
tok lebonyolításával, külsõ szervezet (a továbbiakban:
közremûködõ szervezet) bízható meg. Az 1. számú mellék-
letben meghatározott szervezetek, az ott felsorolt elõirány-
zatok tekintetében közremûködõ szervezetnek minõsül-
nek.

A pályázatokra, támogatási kérelmekre vonatkozó
szabályok

7. §

(1) Pályázat alapján igényelhetõ támogatás esetén pá-
lyázati hirdetmény tehetõ közzé azzal, hogy a teljes pályá-
zati felhívást a minisztérium honlapján és a minisztérium
hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(2) A pályázati hirdetmény tartalmazza különösen:
a) a pályázat címét vagy megnevezését és a pályázat ki-

írójának megnevezését,
b) a pályázat célját,
c) a támogatásban részesíthetõk körét,
d) a pályázat benyújtásának határidejét,
e) a regisztrációs vagy pályázati díjat,
f) a teljes pályázati dokumentáció hozzáférésének he-

lyét és módját.

(3) A pályázati felhívás – a (2) bekezdésben meghatáro-
zottakon túl – tartalmazza

a) a pályázat elbírálásának határidejét, és a bírálat ered-
ményérõl történõ tájékoztatás határidejét és módját,

b) a támogatás alapjául szolgáló jogcímet,
c) a pályázattal elnyerhetõ támogatás és a pályázótól

megkívánt önrész összegét, illetve mértékét,
d) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának

szakmai szempontrendszerét, speciális bírálati szempont-
jait,

e) a pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevéte-
lének eljárási rendjét,

f) a pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megva-
lósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámo-
ló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait,

g) a pályázattal benyújtandó okiratokat, igazolásokat,
dokumentumokat, nyilatkozatokat és egyéb feltételek fel-
sorolását,

h) arra az esetre vonatkozó eljárást, ha a támogatási
igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve,
ha a keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra,

i) minden olyan információt, amely ismerteti a pályá-
zóval azt, hogy a pályázata elfogadása esetén milyen felté-
telekkel köthetõ meg a szerzõdés, azzal milyen jogosultsá-
gokat szerez és kötelezettségeket vállal, beleértve az ellen-
õrzés tûrésének kötelezettségét és a támogatás jogosulat-
lan igénybevételének következményeit is.

(4) A pályázati felhívásban – megfelelõ határnap tûzé-
sével – egyszeri hiánypótlás lehetõsége biztosítható.

(5) A pályázati felhívásban a pályázat, illetõleg a hiány-
pótlás benyújtására meghatározott határidõ elmulasztása
esetén a pályázatot el kell utasítani.

(6) A regisztrációs vagy pályázati díj összege pályáza-
tonként nem haladhatja meg a 10 ezer forintot.

8. §

(1) A pályázatban csak egy támogatási cél jelölhetõ
meg. A pályázati rendszerben támogatható programokhoz
egyéb központi költségvetési forrásokból is igényelhetõ
támogatás, azonban ezt a pályázatban jelezni kell, illetve
annak elnyerésérõl a kedvezményezett értesíteni köteles a
kötelezettségvállalót.
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(2) A pályázati felhívásban kiköthetõ, hogy a pályázato-
kat elektronikus úton kell benyújtani, a pályázati felhívás-
ban meghatározottak szerint.

9. §

A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultsá-
got a pályázatban megjelölt összegû költségvetési támoga-
tás igénybevételére. A pályázatot szerzõdéskötési ajánlat-
nak kell tekinteni.

10. §

(1) A pályázat elbírálása pályázati bizottság javaslatára,
a jogszabályokban rögzített, valamint a pályázati felhívás-
ban közzétett szempontrendszer alapján történik. A támo-
gatási rendszer közremûködõ szervezettel történõ mûköd-
tetése esetén a beérkezett pályázatokat a döntési javaslat
megtétele céljából a pályázati bizottság részére a közremû-
ködõ szervezet készíti elõ, a pályázat benyújtási határide-
jét – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított ha-
táridõ leteltét – követõ 15 munkanapon belül.

(2) A pályázati bizottság köteles a pályázatokkal kap-
csolatos szakmai álláspontját kialakítani és döntési javas-
latát a pályázat benyújtási határidejétõl – hiánypótlás ese-
tén a hiánypótlásra megállapított határidõ lejártának nap-
jától – számított 45 napon belül elkészíteni.

(3) A pályázat elbírálása során az igényeltnél alacso-
nyabb mértékû támogatás is megítélhetõ.

(4) A feltételeknek nem megfelelõ – egyszeri hiánypót-
lással megfelelõvé nem tehetõ – pályázatot, valamint azt,
amelyiknek a megvalósítására készített költségvetés meg-
alapozottsága nem kielégítõ, el kell utasítani.

11. §

(1) A pályázat elbírálásának eredményérõl a pályázót a
döntés meghozatala napjától számított 15 napon belül írás-
ban értesíteni kell.

(2) A támogatásról szóló értesítésben a támogatási szer-
zõdés megkötésére határidõt kell tûzni.

(3) Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás-
ról szóló értesítésben megjelölt határidõn belül a pályázó
mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön
létre a szerzõdés.

(4) A pályázatot elutasító döntést indokolni kell, a dön-
tés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

12. §

(1) A támogatási rendszer közremûködõ szervezettel
történõ mûködtetése esetén a közremûködõ szervezet, a
kötelezettségvállaló által kiadott engedélyezõ okirat alap-
ján megköti a támogatási szerzõdést, és értesíti az engedé-
lyezõ okiraton nem szereplõ pályázót a pályázata elutasítá-
sáról.

(2) Az engedélyezõ okirat kiállítása céljából a közremû-
ködõ szervezet a pályázati bizottság javaslatát annak meg-
tételétõl számított 15 napon belül felterjeszti aláírásra a
kötelezettségvállalónak, aki a kézhezvételtõl számított
8 napon belül dönt az engedélyezõ okirat kiadásáról.

(3) A közremûködõ szervezetnek a pályázati rendszer
mûködtetésével, a pályázatok kezelésével kapcsolatos
költségeire a pályázati keret összegének – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – legfeljebb 6%-a, valamint az
esetleges regisztrációs (pályázati) díjból befolyt összeg
fordítható.

13. §

(1) Ha a támogatási igény meghaladja az elõirányzati
keretet

a) a pályázat befogadása felfüggeszthetõ, illetve a pá-
lyáztatás a megadott határnap elõtt lezárható, vagy

b) a pályázati felhívásnak megfelelõ pályázatok – vala-
mennyi pályázatra nézve azonos módon – versenyeztethe-
tõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ, kiegészí-
tõ adatszolgáltatás rendelhetõ el, továbbá a versenyeztetés,
rangsorolás eredményeként a forráshiány miatt már nem
finanszírozható pályázatok elutasíthatók, vagy

c) a befogadott, de még el nem bírált pályázatok ará-
nyosan is teljesíthetõk.

(2) Ha nem pályázat alapján igényelnek az elõirányzati
keretet meghaladó támogatást, a kérelmek teljesítését meg
kell tagadni.

14. §

A támogatási kérelmek elbírálására a 9–13. §-okban
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy az ele-
mi csapás, természeti katasztrófa által okozott kár elhárítá-
sára, illetve részbeni megtérítésére vonatkozó kérelmeket
soron kívül kell elbírálni.

A támogatási szerzõdés

15. §

(1) A támogatási szerzõdés aláírására és módosítására
– a közremûködõ szervezettel történõ pályáztatás kivételé-
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vel – a kötelezettségvállaló jogosult. A közremûködõ szer-
vezettel történõ pályáztatás esetén a szerzõdést és a szerzõ-
désmódosítást – a 12. § (1) bekezdés szerinti engedélyezõ
okirat birtokában – a közremûködõ szervezet vezetõje a
miniszter megbízásából írja alá.

(2) A szerzõdés megkötését követõen a nem normatív,
programjellegû fejlesztési támogatások kedvezményezett-
jeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a tá-
mogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adato-
kat a minisztérium honlapján, valamint közremûködõ
szervezet által mûködtetett támogatás esetén a közremû-
ködõ szervezet honlapján, a döntés meghozatalát követõ
60 napon belül közzé kell tenni. Honlapon történõ közzé-
tétel esetén a közzétételtõl számított legalább 5 évig bizto-
sítani kell az adatok hozzáférhetõségét. A közzétételre
nem kerül sor, ha a közzétételi határidõ letelte elõtt a támo-
gatás visszavonásra kerül, vagy arról a kedvezményezett
írásban lemond.

(3) Ugyanazon kedvezményezettnek egy elõirányzatból
ugyanazon célra a tárgyéven belül csak egy kötelezettség-
vállalással nyújtható támogatás. Ugyanazon célra a tárgy-
évet követõ évben támogatás csak akkor nyújtható, ha a
kedvezményezett az elõzõ évi támogatással elszámolt és
azt a minisztérium elfogadta.

(4) Használt eszköz vásárlásához támogatás nem nyújt-
ható.

(5) A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújí-
tott vagyon a mûködtetési kötelezettség idõtartama alatt
csak a minisztérium elõzetes jóváhagyásával és a foglal-
koztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettsé-
gek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható
bérbe, illetve terhelhetõ meg. A mûködtetési kötelezettség
idõtartama

a) két év, ha a támogatás összege nem éri el az 1 millió
forintot,

b) három év, ha a támogatás összege eléri az 1 millió
forintot, de nem éri el az 5 millió forintot,

c) öt év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forin-
tot, de nem éri el a 15 millió forintot,

d) tíz év, ha a támogatás összege 15 millió forint vagy
azt meghaladó összeg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti mûködtetési kötelezettség
idõtartama alatt a támogatási célnak megfelelõ mûködte-
tést a minisztérium ellenõrzi.

16. §

(1) A támogatási szerzõdéshez csatolni kell:
a) a kedvezményezettnek az Áht 13/A. §-ának

(4)–(5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatait, illetõleg
– az Áht. 13/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat hiá-
nyában – az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely,
illetõleg lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság és il-

letékhivatal 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a
kedvezményezettnek nála nyilvántartott adó-, járulék-, il-
leték- vagy vámtartozása nincsen;

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány-
nak a kiadó hatóság vagy közjegyzõ által hitelesített máso-
latát;

c) szellemi szabadfoglalkozású természetes személy
esetén a szakmai szervezet által kiállított szakképesítést
igazoló okiratot;

d) a b) és c) pontok alá nem tartozó természetes sze-
mély esetén a támogatásra való jogosultságot igazoló
egyéb okiratot;

e) gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, továbbá eredeti vagy hitelesített másolatban
aláírási címpéldányt;

f) társadalmi szervezet, alapítvány esetén 30 napnál
nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tar-
talmazó kivonatot, továbbá eredeti vagy hitelesített máso-
latban aláírási címpéldányt (határon túli társadalmi szerve-
zet, alapítvány esetében a banki aláírás-bejelentõ hitelesí-
tett másolatát);

g) települési önkormányzat, illetõleg önkormányzati
fenntartású intézmény esetén a szerzõdés megkötésére jo-
gosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak
hitelesített másolatát;

h) megbízott aláíró esetén a szerzõdés aláírására feljo-
gosító, közjegyzõ által hitelesített vagy ügyvéd által ellen-
jegyzett meghatalmazást;

i) támogatási kérelem esetén a feladat megvalósításá-
nak részletes – tételes, darabszámmal, egységárral kidol-
gozott – költségtervét és felhasználási ütemtervét;

j) építési beruházás támogatása esetén a jogerõs elvi
építési engedélyt az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tu-
lajdonosától származó hitelesített hozzájáruló nyilatkoza-
tával, vagy végleges építési engedélyt, vagy az illetékes
hatóság igazolását arról, hogy a pályázatban, kérelemben
jelzett beruházási tevékenység nem építési engedély-köte-
les;

k) egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jog-
erõs hatósági engedélyeket, igazolásokat;

l) tanfolyam, elõadássorozat, felkészítõ és oktatási jel-
legû rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény)
megszervezésének támogatására irányuló szerzõdés ese-
tén azt a leírást, amely tartalmazza a rendezvény helyét, a
rendezvény tematikáját, programleírását, mûsortervét, az
elõadások, illetve órák számát és az óradíjat;

m) a kedvezményezett szervezet nyilatkozatát arról,
hogy nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt, és nincs ellene folyamatban a mûködését elle-
hetetlenítõ végrehajtási eljárás, valamint arról, hogy a
szerzõdéskötést követõen indult ilyen eljárásról a 21. §
(2) bekezdésében meghatározott határidõn belül tájékoz-
tatja a kötelezettségvállalót;

n) a természetes személy kedvezményezett nyilatkoza-
tát arról, hogy nem áll végrehajtási eljárás alatt,
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o) az Áht. 15. §-a (2) bekezdésének hatálya alá nem tar-
tozó esetekben a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltéte-
leinek igazolására az 1/2006. (II. 2.) FMM rendeletben
meghatározottak szerint alkalmas iratot,

p) a kedvezményezett nyilatkozatát, amelyben felso-
rolja, hogy mely szervezetektõl kért a pályázatában, illetve
kérelmében megjelölt programhoz támogatást, és nyilat-
kozatot arról, hogy az elnyert támogatás összegérõl, az ar-
ról szóló értesítés átvételétõl számított 8 napon belül, tájé-
koztatja kötelezettségvállalót;

q) a szerzõdés tartalma és célja szerint a 2. számú mel-
léklet alapján összeállított segédletet a szakmai és pénz-
ügyi beszámoló elkészítéséhez;

r) a szakmai szervezeti egység által meghatározott csa-
tolandó mellékleteket;

s) a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérel-
met, pályázatot.

(2) Az elõfinanszírozás keretében nyújtott támogatások
esetén a kötelezettségvállaló elõírhatja, hogy az (1) bekez-
désben foglaltakon túl a támogatási szerzõdéshez csatolni
kell a kedvezményezett nyilatkozatát a számlavezetõ
bankjairól, továbbá azonnali beszedési megbízásra vonat-
kozó felhatalmazást a bankok igazolásával, hogy a ked-
vezményezettõl befogadták a pénz- és elszámolásforga-
lom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól szóló
9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezésben foglaltaknak
megfelelõ hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben a kedvez-
ményezett elismeri, hogy a minisztérium vagy a miniszté-
rium által felhatalmazott szervezet jogosult a bankszámlá-
ja terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani, és az
csak a minisztérium vagy a minisztérium által felhatalma-
zott szervezet beleegyezésével vonható vissza.

Pénzügyi teljesítés

17. §

(1) Pénzügyi teljesítésre kizárólag pénzügyi intézmény-
nél nyitott számlára, banki átutalással, valamint elõirány-
zat-átcsoportosítással kerülhet sor. A pénzügyi teljesítés
további feltétele – a támogatási elõleg és az elõfinanszíro-
zás kivételével – a támogatási cél teljesülését igazoló hite-
les bizonylatok, valamint a szerzõdésben meghatározott
egyéb teljesítésigazolás bemutatása.

(2) A támogatás elõ- és utófinaszírozásként nyújtható.
Utófinanszírozás esetén a támogatás forrás- és teljesítés-
arányosan, az alábbiak szerint vehetõ igénybe:

a) elõleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó
része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett a sa-
ját forrás adott évi ütemezés szerinti összegét igazoltan fel-
használta, és elszámolt az elõleggel;

b) a szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint, a
benyújtott részszámlák, illetve a végelszámolás elfogadá-
sát követõen.

(3) Támogatási elõleg folyósítására, illetõleg elõfinan-
szírozásra – jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányá-
ban – csak részletes indokolással és csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az utófinanszírozás a támogatási cél meg-
valósítását nem teszi lehetõvé, és errõl a pályázati felhí-
vásban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában kü-
lön rendelkezés történt.

(4) A támogatási elõleg mértéke nem haladhatja meg a
támogatás 50%-át, kutatási pályázatok esetében a 75%-át.

(5) A kedvezményezett a szerzõdésben meghatározott
teljesítési határidõt követõ harminc napon belül köteles a
2. számú melléklet szerinti segédlet alapulvételével elszá-
molni. Tárgyéven túli megvalósítás esetén a szerzõdésben
a teljesítési határidõt az 5. § (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell meghatározni.

(6) Az elszámolás maradványösszegét elõfinanszírozás
esetén a kedvezményezett köteles az elszámolás benyújtá-
sával egyidejûleg visszautalni az elõirányzat javára, a tá-
mogatási szerzõdésben meghatározott számlára.

(7) A Kvtv.-ben kiemelten nevesített társadalmi szerve-
zetek és alapítványok mûködési támogatásának folyósítá-
sa negyedévenként egyenlõ részletekben, a negyedév elsõ
hónapjában történik. Az elsõ utalásra legkésõbb az elsõ
negyedév utolsó hónapjában kerül sor.

(8) A (7) bekezdés szerinti szervezetek a támogatás fel-
használásáról a minisztérium részére július 10-éig évközi,
a tárgyévet követõ év február 10-éig éves szakmai beszá-
molót és pénzügyi elszámolást nyújtanak be. Az évközi
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
elmulasztása esetén annak pótlásáig a támogatás további
részének folyósítása felfüggesztésre kerül.

(9) Amennyiben a kedvezményezett a tárgyévet meg-
elõzõ évben is részesült támogatásban, a tárgyévi kifizeté-
sek megkezdésére az elõzõ évi szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás benyújtása, és annak elfogadása után
kerülhet sor.

(10) Utófinanszírozás esetén a részszámlák benyújtásá-
nak ütemezését és összegét a szerzõdésben kell meghatá-
rozni.

Szakmai teljesítés igazolása

18. §

(1) A szakmai teljesítés igazolására – a PHARE-progra-
mok és az átmeneti támogatás programjai kivételével – az
elõirányzat, illetve az elõirányzaton belül jóváhagyott tá-
mogatási cél vagy program mûködtetéséért felelõs szak-
mai teljesítés-igazoló jogosult.

(2) A PHARE-programok és az átmeneti támogatás
programjai szakmai felügyeletét és a szakmai teljesítés
igazolását a miniszter által az Európai Uniós elõcsatlako-
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zási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának
pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján
kijelölt Szakmai Programfelelõs Tisztségviselõ (a továb-
biakban: SPO) látja el.

(3) A szakmai teljesítés abban az esetben igazolható, ha
a teljesítés megfelelõ szakmai színvonalú és kielégíti a
szerzõdésben foglaltakat.

(4) A szakmai teljesítés igazolása a kedvezményezett ál-
tal a 2. számú melléklet alapján készített szakmai beszá-
molón és pénzügyi elszámoláson, továbbá a teljesítés ered-
ményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék,
egyéb alkotás, valamint a megvalósított program haszno-
síthatóságának, mûködéshez nyújtott támogatás esetén a
mûködés eredményességének szakmai vizsgálatán, meg-
ítélésén alapul.

(5) A szakmai teljesítésrõl szóló igazolás tartalmazza a
(3) és (4) bekezdés szerinti vizsgálatok eredményét.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítése

19. §

(1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül
– a 20. §-ban foglaltakra is tekintettel – különösen, ha

a) a (4) bekezdés vagy a 21. § (3) bekezdése alapján a
támogatás visszavonásra került;

b) a kedvezményezett a támogatást a szerzõdéstõl elté-
rõen rendeltetésellenesen vagy nem jogszerûen használta
fel;

c) a kedvezményezett – neki felróható okból – a kitû-
zött határidõket elmulasztotta;

d) a szerzõdés teljesítése a kedvezményezettnek felró-
ható okból a szerzõdésben tûzött határidõn belül nem kez-
dõdött meg;

e) a szerzõdésben rögzített kötelezettségek teljesítése
nem vagy nem a támogatási célnak megfelelõ mértékben,
illetve minõségben valósult meg;

f) a kedvezményezett a támogatás igénylésekor lénye-
ges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülmény-
rõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy
a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta;

g) a kedvezményezett a bejelentési és elszámolási köte-
lezettségének a támogatási szerzõdésben meghatározott
határidõben nem tesz eleget;

h) a kedvezményezett nem biztosította a támogatási
összeg felhasználása ellenõrzésének feltételeit, vagy aka-
dályozta az ellenõrzést;

i) a kedvezményezett a 20. § (3) bekezdés szerint több-
lettámogatást vett igénybe, és a többlet arányos visszafize-
tését elmulasztotta;

j) a támogatással létrehozott létesítményt vagy a meg-
vásárolt eszközt a 15. § (5) bekezdésében meghatározott

idõ elõtt – a kötelezettségvállaló hozzájárulása nélkül – el-
idegenítette, megterhelte vagy bérbe adta.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a tá-
mogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell függeszte-
ni, és a szerzõdés elállással történõ megszüntetésével egy-
idejûleg intézkedni kell a már kiutalt támogatás kamattal
növelt összegének visszafizetése iránt. Az elállást tartal-
mazó jognyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell
postára adni.

(3) A szerzõdéstõl történõ elállásról szóló értesítésben a
kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy ha a jogo-
sulatlanul igénybe vett támogatás nem vagy csak részben
kerül visszafizetésre, illetve az értesítés kézbesítését köve-
tõ 30 napon belül a visszafizetési kötelezettségének nem
tesz eleget,

a) a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben azonnali be-
szedési megbízás alkalmazásának,

b) egyéb esetekben, illetõleg az a) pont szerinti eljárás
eredménytelensége esetén a támogatás kamattal növelt
összegének polgári peres eljárásban való visszakövetelé-
sének
van helye. Az értesítésben meg kell határozni annak a
számlának a nevét és számát, amelyre a kedvezményezett
a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni kö-
teles.

(4) A miniszter a visszafizetésre kötelezettnek a vissza-
fizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes
indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvez-
ményt adhat.

20. §

(1) Amennyiben a kedvezményezett által vállalt feladat
a) teljesítése a kedvezményezettnek fel nem róható ok-

ból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, a bejelentési
kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támo-
gatásról le kell mondania, a felvett támogatással el kell
számolnia. Támogatási elõleg vagy elõfinanszírozás ese-
tén a támogatásnak a teljesítéssel arányban nem álló részét
vissza kell fizetni;

b) teljesítésével járó összköltség a tervezetthez képest
csökken, a támogatási összeget megfelelõ arányban csök-
kenteni kell.

(2) Fejlesztési támogatás esetén, amennyiben a kedvez-
ményezett a szerzõdésben vállalt kötelezettségét

a) neki fel nem róható okból, határidõre csak részben,
de legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, az
igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, törlésével
visszavonásra kerül, a beruházást üzembe kell helyezni, a
létesítményt a támogatási célnak megfelelõen használatba
kell venni. Ellenkezõ esetben intézkedni kell a támogatás
teljes összegének a 19. § (5) bekezdésben meghatározott
mértékû kamattal történõ visszafizetése iránt;
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b) neki felróható okból határidõre nem teljesíti, az
igénybe vett támogatás egészét a 19. § (5) bekezdésben
meghatározott mértékû kamattal növelt összeggel kell
visszafizetni;

c) határidõre teljesítette, azonban a használati, üzemel-
tetési kötelezettségét csak részben teljesítette, az igénybe
vett támogatás idõarányos részét a 19. § (5) bekezdésben
meghatározott mértékû kamattal növelt összeggel kell
visszafizetni.

(3) Amennyiben az igénylõ a támogatásban részesített
cél megvalósítása érdekében több központi költségvetési
forrásból vesz igénybe támogatást és ennek következtében
az állami támogatások együttes összege – figyelemmel az
elõírt saját forrásra – meghaladja a cél megvalósításához
megengedett mértéket, az igénybe vett többlettámogatást a
támogatóknak az általuk nyújtott támogatás arányában kö-
teles visszafizetni. A visszafizetés elmulasztása esetén a
többlettámogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatás-
nak minõsül.

21. §

(1) A szerzõdéskötést követõen keletkezett köztartozás-
ra az Áht. 13/A. §-ának (6) és (7) bekezdését kell alkal-
mazni.

(2) A szerzõdéskötést követõen meginduló csõd-, fel-
számolási, végelszámolási és végrehajtási eljárásról a ked-
vezményezett legkésõbb 15 napon belül köteles tájékoz-
tatni a kötelezettségvállalót.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a már folyósított
támogatást vissza kell vonni, ha

a) a csõdegyezség jóváhagyására nem kerül sor,
b) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás, termé-

szetes személynél a végrehajtási eljárás eredményeként
megszûnik a támogatott tevékenység,

c) a (2) bekezdés szerinti esemény miatt a szerzõdés
teljesítése lehetetlenné vált.

A kifizetés ellenõrzése, a jogosulatlanul igénybe vett,
illetve visszavont támogatás behajtása

22. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból teljesített kifi-
zetések ellenõrzését az Ámr. 145/A–145/C. §-ában elõír-
tak figyelembevételével a végrehajtásért felelõs szakmai
szervezeti egység vezetõje a folyamatba épített elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzéssel, valamint az erre a feladatra
kijelölt szervezeti egység a felhasználás utólagos ellenõr-
zésével látja el.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználá-
sát elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellen-

õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(3) Az ellenõrzésre a program megvalósításával egyide-
jûleg, vagy azt követõen annak helyszínén, továbbá fej-
lesztési támogatás esetén a használatbavételi engedély
jogerõre emelkedését követõen kerül sor. A helyszíni el-
lenõrzés során különösen vizsgálni kell a támogatás hasz-
nosulását. A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell
készíteni, szerzõdésszegés esetén a kötelezettségvállalót
írásban kell értesíteni.

(4) A pályázat elbírálásában, illetve a döntés-elõkészí-
tésben és a döntéshozatalban részt vevõ személyek nem
vonhatók be ugyanazon pályázat alapján megkötött támo-
gatási szerzõdések megvalósításának ellenõrzésébe.

(5) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafize-
tése elrendelésének és behajtásának kezdeményezése so-
rán a kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó elõírásokat,
valamint a 19. és 20. §-okban foglaltakat kell megfelelõen
alkalmazni.

EGYES ELÕIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

PHARE-programok és az átmeneti támogatás
programjai

23. §

(1) A „PHARE támogatással megvalósuló programok
és az átmeneti támogatás programjai” elõirányzat esetében
a 3–22. § rendelkezéseit a „Gyakorlati útmutató az Euró-
pai Bizottság központi költségvetésébõl finanszírozott
külsõ szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásrendjéhez”, az
„Útmutató az elõcsatlakozási eszközökbõl támogatott
közbeszerzési eljárások és támogatási alapok lebonyolítá-
sához” címû dokumentumokban, a vonatkozó magyar jog-
szabályokban, valamint a (3)–(6) bekezdésben foglalt elté-
résekkel kell alkalmazni.

(2) A PHARE-programokkal, valamint az átmeneti tá-
mogatással kapcsolatos kötelezettségvállalás és a támoga-
tások pénzügyi folyósítása – az (1) bekezdésre is tekintet-
tel – az általános feltételek, valamint az Ámr. VIII. fejeze-
tében foglalt szabályozás szerint történik.

(3) A PHARE-programok és az átmeneti támogatás
programjai több évre áthúzódó kötelezettségvállalást je-
lentenek.

(4) A PHARE-programok és az átmeneti támogatás
programjai alapdokumentumát az Európai Bizottság és a
Magyar Kormány által megkötött Pénzügyi Megállapodás
(a továbbiakban: Pénzügyi Megállapodás) jelenti, amely
részletesen tartalmazza az adott programon belüli rész-
programokat, a támogatások összegét, valamint a támoga-
tások magyar és PHARE-forrás közötti megoszlását.
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(5) A „PHARE támogatással megvalósuló programok
és az átmeneti támogatás programjai” elõirányzatból a
Pénzügyi Megállapodásban és az ahhoz kapcsolódó, az
adott programra vonatkozó összefoglaló programdoku-
mentumban meghatározott tevékenységek ellátása finan-
szírozható.

(6) Az elõirányzatokból finanszírozott PHARE-progra-
mok és az átmeneti támogatás programjainak programen-
gedélyezõje (a továbbiakban: PAO) a Központi Pénzügyi
és Szerzõdéskötõ Egység (a továbbiakban: KPSZE) igaz-
gatója. A KPSZE igazgatója felelõs a programok admi-
nisztratív és pénzügyi lebonyolításáért. A teljesítésigazo-
lásra az SPO, illetve helyettese jogosult. A köztük lévõ fel-
adatmegosztás a PAO-SPO megállapodásban foglaltak
szerint történik.

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

24. §

(1) A „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támo-
gatása” elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadal-
mi szervezetek mûködéséhez, tevékenységének fejleszté-
séhez.

(2) A pályázatot szakmai bizottság értékeli a pályázat
beérkezésétõl számított 60 napon belül. A szakmai bizott-
ság tagjai:

a) a minisztérium,
b) a Pénzügyminisztérium,
c) a Belügyminisztérium,
d) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
e) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-

rium,
f) az Egészségügyi Minisztérium,
g) az Oktatási Minisztérium

egy-egy képviselõje. A szakmai bizottság elnöke a minisz-
térium képviseletét ellátó személy.

Békéltetõ testületek támogatása

25. §

(1) A „Békéltetõ testületek támogatása” elõirányzat cél-
ja a területi gazdasági kamarák által mûködtetett békéltetõ
testületek mûködési kiadásainak finanszírozásához, vala-
mint a testületi tagok tiszteletdíjaihoz vissza nem térítendõ
támogatás nyújtása.

(2) A támogatást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a minisztériummal kötött megállapodásban foglalt feltéte-
lek figyelembevételével osztja fel a testületeket mûködtetõ
kamarák között, és szerzõdést köt velük a támogatás ren-

deltetésszerû felhasználásának, elszámolásának követel-
ményeirõl.

Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztésekhez

26. §

(1) A „Világbanki segély romaügyi intézményfejleszté-
sekhez” elõirányzat célja a 2003. szeptember 30-án kelt,
TF052240 IDF támogatási számú nemzetközi szerzõdés-
ben (a továbbiakban: levélegyezmény) meghatározott cé-
lok, így a romaügyi projektek és a romaügyi politika haté-
konyságának növelése, részletes megvalósítása, a Világ-
bankkal történõ folyamatos egyeztetés mellett, a Világ-
banktól kapott támogatás igénybevételével.

(2) Az elõirányzatból támogatás nem adható. Az elõ-
irányzatot az erre a feladatra kijelölt szervezeti egység ál-
tal meghatározott szakmai feladatok ellátásának finanszí-
rozására kell felhasználni.

(3) Az elõirányzat felhasználásával és ellenõrzésével
kapcsolatos részletszabályokat a levélegyezmény tartal-
mazza.

Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek

27. §

(1) A „Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támo-
gatásai” elõirányzat célja a Bécsi Szociálpolitikai Központ
tevékenységében való magyar – a Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Intézet általi – részvételhez kötõdõ éves tag-
sági díj finanszírozása.

(2) Az „EU tagságból és nemzetközi együttmûködések-
bõl eredõ kötelezettségek teljesítése” elõirányzat célja az
EU tagállami mûködés és egyéb nemzetközi együttmûkö-
dés, koordinációs tevékenységek keretében meghatározott
feladatok és kötelezettségek ellátásának biztosítása.

Nemzeti Civil Alapprogram

28. §

(1) A „Nemzeti Civil Alapprogram” (a továbbiakban:
NCA) elõirányzat felhasználására a 3–22. § rendelkezéseit
csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az esetkörre vo-
natkozóan a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.
évi L. törvény (a továbbiakban: NCA törvény), valamint
az annak végrehajtására kiadott 160/2003. (X. 7.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) és e § rendelkezést nem
tartalmaz.

(2) Az elõirányzat mûködtetésében a Magyar Állam-
kincstár közremûködõ szervezetként jár el. A Magyar
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Államkincstár (e § alkalmazásában a továbbiakban: közre-
mûködõ szervezet) feladatait, valamint a feladat végrehaj-
tásának módját és határidejét a Vhr. 12. §-a szerinti megál-
lapodás, valamint a feladatleírás szabályozza.

(3) A pályázati felhívás, valamint az egységes támoga-
tási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról szóló tájé-
koztatások tartalmát az NCA törvény és a Vhr. keretei kö-
zött a kollégium határozza meg, és a közigazgatási állam-
titkár hagyja jóvá.

(4) A kollégium döntése szerint a támogatás iránti kére-
lemben több támogatási cél is megjelölhetõ.

(5) A kollégiumok a pályázati felhívásban, valamint az
egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatá-
sokról szóló tájékoztatásban a pályázat, illetve támogatási
kérelem benyújtásának feltételeként díj megfizetését írhat-
ják elõ. A díj mértékét, illetve megfizetésének módját és
szabályait a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell azzal,
hogy a díj összege pályázatonként nem haladhatja meg a
10 ezer forintot.

(6) A támogatás iránti kérelmek elbírálását követõen az
érintett kollégium támogatási döntését tartalmazó jegyzõ-
könyve alapján a szakmai szervezeti egység kezdeménye-
zi a kötelezettségvállalást engedélyezõ okirat kiadását a
kötelezettségvállalás általános rendjének megfelelõen.

(7) A kollégium döntését a kötelezettségvállalónak – a
(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – jóvá kell hagy-
nia.

(8) A kötelezettségvállaló a jóváhagyást jogszabálysér-
tés esetén megtagadja. A kötelezettségvállaló errõl a támo-
gatási kérelem elbírálásával érintett kollégium elnökét
írásban értesíti. A szakmai szervezeti egység az aláírt en-
gedélyezõ okirat birtokában, írásban kezdeményezi a dön-
téssel nem érintett támogatási keretösszeg lekötésének fel-
szabadítását.

(9) A közremûködõ szervezet, valamint a támogatási
kérelmek elbírálásáról rendelkezõ kollégium a kötelezett-
ségvállaló által jóváhagyott engedélyezõ okiratban foglal-
tak felülbírálatát, csak jogszabálysértés esetén, a kötele-
zettségvállalóhoz címzett indokolt nyilatkozatban kezde-
ményezheti. A felülbírálattal érintett összeg az elbírálásról
rendelkezõ kollégium eredetileg rendelkezésére álló keret-
összegét nem haladhatja meg.

(10) A kötelezettségvállaló által jóváhagyott engedé-
lyezõ okirat alapján, a döntés indokának feltüntetésével a
közremûködõ szervezet 15 napon belül írásban értesíti a
támogatást igénylõ szervezeteket. A döntés ellen a támo-
gatást igénylõ szervezet jogorvoslatot nem kezdeményez-
het. A jóváhagyott engedélyezõ okirat alapján a támogatá-
si jegyzõkönyv szerinti tartalmú támogatási szerzõdéseket
a kötelezettségvállaló által kiadott engedélyezõ okirat bir-
tokában a közremûködõ szervezet köti meg.

(11) A közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdé-
seket a szakmai szervezeti egység által elõzetesen jóváha-

gyott és jogilag ellenjegyzett szerzõdésminta szerint köti
meg a kedvezményezettekkel. A szerzõdésmintát a közre-
mûködõ szervezet készíti elõ. Az ellenjegyzett szerzõdés-
mintának megfelelõ szerzõdések ismételt jogi ellenjegyzé-
sére nem kerül sor. Az ellenjegyzett szerzõdésmintától el-
térõ tartalmú szerzõdések alkalmazásához a minisztérium
engedélye szükséges.

(12) A szerzõdés módosításának engedélyezésérõl a
kedvezményezett írásban benyújtott kérelmére a támoga-
tás odaítélésérõl rendelkezõ kollégium dönt. Az elfogadott
szerzõdésmódosítási kérelmekrõl a közremûködõ szerve-
zet kollégiumonkénti bontásban nyilvántartást vezet,
amelyrõl havonta, az adott hónapot követõ 5-éig, illetve
kérés esetén tájékoztatja a szakmai szervezeti egységet.
Amennyiben a kollégium jogszabályellenes szerzõdésmó-
dosítási kérelmet hagy jóvá, a közremûködõ szervezet az
errõl szóló kollégiumi döntést tartalmazó jegyzõkönyvet
az észrevételeivel együtt felterjeszti a szakmai szervezeti
egység részére, amely a kapcsolódó szakmai javaslatának
egyidejû megküldésével a kötelezettségvállaló elé terjeszti
azt döntéshozatal érdekében. A jogszabályoknak megfele-
lõ, és a kollégium által engedélyezett szerzõdésmódosítást
a közremûködõ szervezet készíti elõ, melyet a közremûkö-
dõ szervezet ezzel megbízott képviselõje ír alá. A kedvez-
ményezett nyilvántartási adataiban bekövetkezõ változás
esetén alakszerû szerzõdésmódosítás nem szükséges. A
kedvezményezett ez irányú értesítése alapján a pályázati
nyilvántartó rendszerben a megváltozott adatokat rögzíte-
ni kell.

(13) Azonos támogatási céllal kiírt pályázatok, valamint
egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatá-
sokról szóló tájékoztatások alapján több ízben is támoga-
tásban részesülhet a támogatást igénylõ szervezet, de a tá-
mogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a szervezet
az elõzõ, azonos célú támogatással szerzõdésszerûen el-
számolt, és elszámolását az illetékes kollégium elfogadta.

(14) Amennyiben a szervezet (13) bekezdés szerinti el-
számolása szerzõdésszerû, a közremûködõ szervezet az el-
számolás beérkezését követõ 30 napon belül javaslatot
tesz az illetékes Kollégium felé annak elfogadására.

(15) Amennyiben a szervezet (13) bekezdés szerinti el-
számolása hibás vagy hiányos, a közremûködõ szervezet
saját hatáskörben legfeljebb két alkalommal 15-15 napos
határidõvel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A közre-
mûködõ szervezet a hiánypótlás beérkezésétõl számított
15 napon belül terjeszti az illetékes Kollégium elé az el-
számolást és a beszámolót, amelynek elfogadásáról vagy
elutasításáról a Kollégium dönt.

(16) A támogatások felhasználását a minisztérium ille-
tékes szervezeti egységei, továbbá a külön jogszabályok-
ban, illetve a szerzõdésben meghatározott szervezetek el-
lenõrzik. A minisztérium megbízásából az ellenõrzést a
közremûködõ szervezet, valamint szükség esetén külsõ
szakértõ vagy szakértõ szervezet is végezheti.
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(17) Az ellenõrzésre a támogatás folyósításakor, a támo-
gatás felhasználása során, valamint – ha jogszabály elté-
rõen nem rendelkezik – a szerzõdésben megállapított el-
számolási határidõt követõ 5 éven belül kerülhet sor.

(18) A támogatás nem rendeltetésszerû, a szerzõdéssel
ellentétes vagy attól eltérõ felhasználását az ellenõrzést
végzõ személy jegyzõkönyvben rögzíti, és haladéktalanul
javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A
kedvezményezett képviselõje a jegyzõkönyvet aláírásával
látja el. Az aláírás megtagadásának tényét az ellenõrzést
végzõ személy a jegyzõkönyvben rögzíti.

(19) A jogosulatlanul igénybe vett pénzeszköz visszafi-
zetése iránt a közremûködõ szervezet a rendelkezésére álló
dokumentumok alapján intézkedik, amennyiben az általa
tett javaslat és a döntésre jogosult kollégium határozata
megegyezik, és az csak a támogatási összeg egy részére
vonatkozik. Amennyiben azonban a jogosulatlan igénybe-
vétel a támogatás teljes összegére kiterjed, úgy a visszafi-
zetés elrendelését és behajtását a szakmai szervezeti egy-
ség vezetõje a közremûködõ szervezet jelzése alapján kez-
deményezi.

(20) A Vhr. 12. § (6) bekezdése alapján az Alapprogram
testületei melletti titkársági feladatot ellátó személyek
szakmai teljesítését a szakmai szervezeti egység vezetõje
az érintett testület elnökének kezdeményezése alapján iga-
zolja.

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

29. §

A „Gyermek és Ifjúsági Alapprogram” elõirányzat fel-
használására a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjú-
sággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szer-
vezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továb-

biakban: GYIA törvény), valamint a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl
szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendeletet (a továbbiakban:
GYIA rendelet) kell alkalmazni. A GYIA törvényben és a
GYIA rendeletben nem szabályozott kérdésekben e rende-
letet megfelelõen alkalmazni kell.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht.
és az Ámr. rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

31. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen in-
dított elõzetes kötelezettségvállalások, illetõleg kötele-
zettségvállalások tekintetében kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött
szerzõdések érvényességét, továbbá az abból fakadó köte-
lezettségeket és intézkedéseket ez a rendelet nem érinti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg – figye-
lemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – hatályát veszti az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi minisz-
ter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásáról szóló 2/2005. (III. 4.) ICSSZEM rendelet
azzal, hogy a folyamatban lévõ ügyekben annak elõírásait
kell alkalmazni.

Korózs Lajos s. k.,
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi minisztériumi

politikai államtitkár
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1. számú melléklet az 1/2006. (II. 17.) ICSSZEM rendelethez

KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEZETEK

A 6. § (3) bekezdése szerinti közremûködõ szervezetek az alábbi fejezeti kezelésû elõirányzatok pályáztatási
feladatait látják el:

MOBILITÁS
– XXIV/9/3 Kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok
– XXIV/9/4 Gyermek- és ifjúsági szakmai feladatok
– XXIV/9/5/1/8 HU 2003-004-347-02-01 Esélyegyenlõség biztosítása fogyatékkal élõk számára
– XXIV/9/5/3 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlõség biztosítása a fogyatékkal élõk számára
– XXIV/9/17/1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok

támogatása



Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.
– XXIV/9/19/6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
– XXIV/9/15/4 Akadálymentesítési program támogatása
– XXIV/9/17/2 Lakóotthon fejlesztés támogatása
– XXIV/9/17/3 Önálló életvitelt segítõ eszközök beszerzése, modellszolgáltatások támogatása

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
– XXIV/9/15/3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
– XXIV/9/17/1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok

támogatása
– XXIV/9/17/3 Önálló életvitelt segítõ eszközök beszerzése, modellszolgáltatások támogatása

Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézet
– XXIV/9/8 Szociális szolgáltatások
– XXIV/9/11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
– XXIV/9/15/1 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elõsegítõ feladatok és programok

támogatása

Területi szervezetek, mint:
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont – Pécs,
Progress Consult Kft. – Budapest,
Bétel Alapítvány – Békéscsaba,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata Módszertani Otthon – Borsodnádasd,
Humán Fejlesztõk Kollégiuma – Debrecen,
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központ – Salgótarján,
Regionális Családsegítõ és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítõ Központ – Kaposvár,
Városi Szociális Központ – Fehérgyarmat,
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa – Szolnok,
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona – Gyönk,
TESZ Regionális Forrásközpont – Zalaegerszeg,
SZIGE – Szociális Igazgatási Egyesület,
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség,
Hajléktalanokért Közalapítvány,
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

– XXIV/9/8/1/1 Szociális alapellátás fejlesztése
– XXIV/9/8/1/2 Szociális szakellátások fejlesztése
– XXIV/9/8/1/3 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram
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2. számú melléklet
az 1/2006. (II. 17.) ICSSZEM rendelethez

Segédlet
a „szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás”

elkészítéséhez

A támogatási szerzõdésben rögzített feladatok, kötele-
zettségek – vagy ha a szerzõdés részteljesítéshez írja elõ
annak – teljesítését követõen a szerzõdésben meghatáro-
zott határidõn belül a kedvezményezettnek beszámolót
kell benyújtani, amely két részbõl áll, szakmai beszámoló-
ból és pénzügyi elszámolásból.

1. A szakmai beszámoló tartalma

A szakmai beszámolóban az azonosító adatokon
(név/megnevezés, lakcím/székhely címe, adóazonosító
jel/szám, a szerzõdés száma és a szerzõdésben rögzített te-
vékenységen, illetve a támogatás tárgyán) kívül a szerzõ-
désben vállalt feladat teljesítésére ezen belül értelemsze-
rûen – a feladat jellegétõl függõen –, az alábbiakra kell ki-
térni:

– Rendezvény esetében: az eredeti mûsorterv (ütem-
terv, forgatókönyv stb.) teljesítése, eredménye, foto-, mé-
diamegjelenés a fellépõk/elõadók neve, szervezete, a
résztvevõk köre, a megjelentek pontos vagy becsült létszá-
ma, a mûsortervtõl való eltérés oka, ez mennyiben befo-
lyásolta a tervezett eredményt, mivel helyettesítették az el-



maradt elõadást/bemutatót, a közönség miként fogadta az
elõadásokat/bemutatókat, a rendezvénynek milyen volt a
társadalmi, szakmai visszhangja. Rendezvénysorozat ese-
tén, vagy ha a rendezvény nem kifejezetten csak a minisz-
térium ügykörébe tartozó témával foglalkozott, kimutatást
kell készíteni arról, hogy mely elõadások/bemutatók fog-
lalkoztak a minisztérium ügykörébe tartozó kérdésekkel.

– Oktatás, továbbképzés esetében: csatolni kell a tema-
tikát, témánként leadott órák számát, a résztvevõk által
aláírt jelenléti ívet, amelyen a hallgató elérhetõsége is fel-
tüntetésre került. A beszámolóban be kell mutatni röviden
minden elõadó felkészültségét, szakképesítését, szakmai
gyakorlatát, a témával kapcsolatos tudományos munkássá-
gát, fontosabb publikációit. Be kell mutatni a hallgatói
kört (milyen intézménytõl, vagy etnikumból, vagy fogya-
tékkal élõk csoportjából vettek részt), és az oktatók miként
értékelték a hallgatóságot, valamint azt, hogy a hallgatók
miként értékelték az egyes elõadásokat, elégedettek vol-
tak-e az oktatókkal, az oktatás színvonalával, milyen ered-
ményt ért el az oktató, kap-e az oktatáson résztvevõ vala-
milyen tanúsítványt/végzettséget igazoló okiratot a rész-
vételrõl.

– Tanulmány készítés esetén: ismertetni kell röviden a
tanulmány kidolgozásának szükségességét és hasznosítha-
tóságát, tartalmának rövid összefoglalását, kiemelve a kö-
vetkeztetéseket és javaslatokat, megjelölve a kidolgozás-
hoz szükséges saját kutatási eredményeket és a forrásul
felhasznált szakanyagokat, továbbá, hogy az elkészített ta-
nulmány hol kerül publikálásra. Csatolni kell a tanul-
mányt, a szerzõdésben meghatározott példányban, továb-
bá csatolni kell a kedvezményezett nyilatkozatát arról,
hogy az elkészült tanulmányt a minisztérium felhasznál-
hatja, szabadon terjesztheti.

– Felmérés, vizsgálat esetén: ismertetni kell röviden a
felmérés, vizsgálat tárgyát, terjedelmét, szükségességét, az
eredmények hasznosításának területeit, rövid összefogla-
lóban az eredményeket, a következtetéseket és javaslato-
kat, továbbá, hogy az elkészített anyag hol kerül publiká-
lásra. Csatolni kell az elkészült anyagot, a szerzõdésben
meghatározott példányban, továbbá csatolni kell a kedvez-
ményezett nyilatkozatát arról, hogy az elkészült anyagot a
minisztérium felhasználhatja, szabadon terjesztheti.

– Szervezet mûködésének támogatása esetén: ismertet-
ni kell, hogy a mûködés során milyen feladatot milyen
technikai felszereltséggel láttak el, mennyire nyitott és
mennyire zártkörû a szolgáltatás, azt mennyire ismeri a
társadalom, az a társadalom mely rétegét érinti, és mennyi-
ben kapcsolódik a tárca feladataihoz, a szolgáltatást a be-
számolási idõszakban hányan vették igénybe. Rezsiköltsé-
gek esetén a szolgáltatás végzésével töltött munkaóra, sze-
mélyi kifizetések esetén hány fõ megbízási/munkabére.

Úgynevezett ernyõszervezet esetében a beszámoló mu-
tassa be az ernyõszervezet saját mûködését és szolgáltatá-
sait (beleértve azokat, amelyeket a célcsoportnak nyújt, és
azokat is, amelyeket a tagszervezeteinek nyújt), ezenkívül

az ernyõszervezet összegezve mutassa be a tagszervezetek
saját mûködését, valamint a célcsoportjaiknak nyújtott
szolgáltatásait. A beszámolónak értelemszerûen tartal-
maznia kell releváns számadatokat is, ugyanis ennek hiá-
nyában a támogatás felhasználása nem értékelhetõ.

– Beruházás esetén: rövid mûszaki leírásban ismertetni
kell a beruházást, annak megvalósítási módját (mire irá-
nyult, miként valósult meg, építés esetén ki volt a kivitele-
zõ, hogyan történt a kivitelezés) a beruházás szükségessé-
gét, eredményességét, esetleges eltérést a szerzõdésben,
illetve eredeti tervben foglaltaktól (kitérve annak okára,
költségkihatására, a szükséges engedélyek beszerzésére,
bejelentési kötelezettségek teljesítésére). Csatolni kell a
mûszaki átadás jegyzõkönyvének másolatát és a haszná-
latbavételi, illetve mûködési engedély hiteles másolatát.

2. A pénzügyi elszámolás tartalma

a) A pénzügyi elszámolásban az azonosító adatokon
(név/megnevezés, lakcím/székhely címe, adóazonosító
jel/szám, a szerzõdés száma, számlavezetõ bank neve és a
támogatott bankszámlaszáma) kívül értelemszerûen – a
feladat jellegétõl függõen – az alábbiakra kell kitérni:

– Tételesen be kell mutatni, hogy a támogatást mire
használták fel, és a költségek hány százalékát fedezték a
szerzõdés szerinti támogatásból.

– Részletesen indokolni kell az eredeti költségtervtõl
való eltérést, csatolva a minisztériumnak az eltérésre vo-
natkozó engedélyét.

– Az elszámoláshoz szükséges számla, számlahelyette-
sítõ okirat, átutalási bizonylat (a továbbiakban: számla)
eredeti – a kedvezményezettnél maradó – példányára rá
kell vezetni a következõ szöveget: „Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium felé
................ Ft (azaz ............................. forint) összegben
az ......... iktatószámú szerzõdés keretében elszámolva”,
és azt ezzel a rájegyzéssel kell lemásolni. Az így készített
másolatot kell a kedvezményezett eredeti (cégszerû) alá-
írásával hitelesítve az elszámoláshoz csatolni.

– A számlamásolatokat sorszámozni kell és a b) pont
szerinti számlaösszesítõre sorszám szerint, a sorszám fel-
tüntetésével kell felvezetni, hogy a tételes ellenõrzés során
a kifizetések egyértelmûen azonosíthatók legyenek.

– A számlák hitelesítõje és a számlaösszesítõ aláírója a
támogatási szerzõdés aláírójával azonos személy lehet. Et-
tõl eltérni csak a polgári jog szabályai szerinti meghatal-
mazással lehet.

– Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöl-
tött, vagy olvashatatlan, vagy nem eredeti aláírással be-
nyújtott számlamásolat nem fogadható el.
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b) A pénzügyi elszámoláshoz az alábbi számlaösszesítõt kell csatolni.
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...... számú elszámolás
..... oldal

SZÁMLAÖSSZESÍTÕ / SZÁMLAKÍSÉRÕ

Kedvezményezett neve/megnevezése:
lakcíme/székhelycíme:
képviselõje:
ügyintézõjének neve, telefonszáma:

Szerzõdés (kötváll.) száma:
Ügyirat iktatószáma:
A támogatás tárgya:
Finanszírozás módja: elõfinanszírozott* / utófinanszírozott*
Szerzõdés összege:

A számla/bizonylat

sorsz.1 száma2 kiállításának
napja3 kiállítója4 megnevezése5 nettó összege

(Ft)
bruttó összege

(Ft)

1.
2.
3.
4.

stb.
Összesen:

Támogatásként elszámolt összeg:

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen került felhasználásra, a benyújtott számlákat csak az ICSSZEM felé számoltam el, és a
csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Egyben nyilatkozom, hogy a támogatási
összeg felhasználásakor a csatolt számlák, bizonylatok után az áfát visszaigényeltem* / nem igényeltem vissza*.

Dátum:

......................................
(cégszerû) aláírás

Megjegyzés: Egynél több számla esetén a számlaösszesítõ kitöltése kötelezõ.
A számlákon szerepelni kell a VTSZ, illetve az SZJ számoknak!
* A megfelelõt kérjük aláhúzni!
1. a Kedvezményezett által a számlamásolatra írt sorszám
2. a számlának az eredeti, a számlatömb szerinti száma
3. a számla kiállításának dátuma
4. a számlát kibocsátó megnevezése, címe
5. a számlán feltüntetett tétel megnevezése

3. A beszámolót a következõ záradékkal kell ellátni, és (cégszerû) aláírással lehet benyújtani.

„Alulírott büntetõjogi felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak mellékleteiben
közölt adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerzõdésben meghatározott célra került felhasználásra.”

Kelt:

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

(cégszerû) aláírás



4. A beszámoló aláírója a támogatási szerzõdés aláíró-
jával azonos személy lehet. Ettõl eltérni csak a polgári jog
szabályai szerinti meghatalmazással lehet.

5. A beszámolót és pénzügyi elszámolást két – eredeti
aláírásokkal ellátott – példányban kell benyújtani. A pénz-
ügyi elszámolás számláinak számlaösszesítõjét mindkét
példányhoz csatolni kell, a számlák másolatát csak az
egyik példányhoz kell csatolni.

6. Amennyiben a támogatás folyósítására részletekben
kerül sor, a részletek lehívásához rövid szakmai leírást és
részelszámolást kell csatolni. A részelszámolást a 2. pont
elõírásainak betartásával kell elkészíteni. Ebben az eset-
ben az utolsó részlet lehívása a beszámoló benyújtásával
történhet, és a végelszámoláshoz csatolni kell a részelszá-
molások számlaösszesítõinek másolatát is.

7. Kifizetés csak az 1–6. pontokban foglaltak szerinti
beszámoló és annak részét képezõ elszámolás szakmai el-
fogadását követõen teljesíthetõ.

Az oktatási miniszter
1/2006. (II. 17.) OM

rendelete

az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés a) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelõs minisz-
terrel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, valamint
a Közbeszerzések Tanácsa elnökével (a továbbiakban:
szakképesítésért felelõs miniszter) egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

Országos Képzési Jegyzék

1. §

Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ)
e rendelet 1. számú mellékleteként kiadom.

2. §

E rendelet 2. számú mellékleteként kiadom a szakképe-
sítések OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ

szakképesítés módosításához, illetõleg szakképesítésnek
az OKJ-bõl történõ törléséhez szükséges elõlapot.

Szakképesítés OKJ-be történõ felvételének, az OKJ-ben
szereplõ adatai módosításának, illetõleg az OKJ-bõl

történõ törlésének rendje

3. §

(1) Szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az
OKJ-ben szereplõ adatainak módosítását, valamint szak-
képesítésnek az OKJ-bõl történõ törlését a szakképesíté-
sért felelõs miniszter kezdeményezheti az Szt. 5. § (2) be-
kezdésének a) pontja alapján az oktatási miniszternél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módo-
sításra, törlésre irányuló javaslatot a szakképesítésért fele-
lõs miniszterhez kell benyújtani, illetve azt saját maga is
kezdeményezheti (saját kezdeményezés).

(3) A javaslattevõ a képzés szerint érdekelt gazdasági
kamarával, illetve szakmai kamarával, a munkaadói, a
munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, a munka-
ügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel és in-
tézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági,
munkaerõpiaci igény megalapozottsága érdekében történt
szakmai egyeztetés után nyújthatja be a javaslatot.

(4) A javaslathoz a következõket kell csatolni:
a) az e rendelet 2. számú mellékletében szereplõ kitöl-

tött elõlapot,
b) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ

szakképesítés adatainak módosítása esetében elemzést ar-
ról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és vizs-
gakövetelményének a viszonya a meglévõ OKJ szakképe-
sítéshez (milyen megfelelések, azonosságok, eltérések
vannak), a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre al-
kalmas szakmai és vizsgakövetelményét,

c) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ
szakképesítés adatainak módosítása esetében a megalapo-
zott gazdasági, munkaerõpiaci igényre vonatkozó – külö-
nösen a gazdasági kamarától, illetve szakmai kamarától, a
munkaadói, munkavállalói érdekképviseleti szervezetek-
tõl, a munkaügyi központoktól, egyéb szakmai szerveze-
tektõl és intézményektõl, a szakképzõ intézményektõl és
fenntartóiktól, és a felnõttképzést folytató intézmények
beszámolóinak feldolgozott adatbázisából származó –, a
2. számú mellékletben szereplõ egyéb adatokat tanúsító
okmányokat, továbbá a szakképesítés felvételére, módosí-
tására vonatkozó támogató írásos nyilatkozatokat,
amennyiben a javaslattevõ nem a gazdasági kamara, illet-
ve a szakmai kamara, úgy a kamara támogató írásos
nyilatkozatát is,

d) a szakképesítés OKJ-bõl történõ törlése esetében
arra vonatkozó adatokat és igazolásokat a c) pont szerint,
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hogy a szakképesítés tekintetében a gazdasági, a munka-
erõpiaci igény legalább három éve megszûnt.

(5) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot a
(4) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt szak-
mai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési In-
tézetnek (a továbbiakban: NSZI), az Szt. 4. § (3) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott, az OKJ folyamatos fej-
lesztésére és korszerûsítésére létrejött szakmacsoportos
bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) és a Nemze-
ti Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NFI) is. Az
NSZI, az OKJ bizottság és az NFI a szakképesítésért fele-
lõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos véle-
ményét, a javaslatnak az NSZI-be, az OKJ bizottsághoz,
illetõleg az NFI-be való megérkezésétõl számított harminc
napon belül alakítja ki.

(6) A szakképesítésért felelõs miniszter – az NSZI, az
OKJ bizottság, valamint az NFI szakmai véleménye figye-
lembevételével – a javaslatról a vélemények megérkezésé-
tõl számított harminc napon belül dönt.

(7) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot el-
utasítja, ha a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, mun-
kaerõpiaci igény nem megalapozott, vagy a szakmai és
vizsgakövetelmény nem felel meg az Szt. 10. § (1) bekez-
désében elõírtaknak, illetõleg ha a javaslattevõ a (4) be-
kezdésben meghatározott okmányokat a hiánypótlásra
történõ felhívást követõen nem csatolja.

(8) Ha a javaslat az OKJ-bõl törölt szakképesítés – a
(4) bekezdés a)–c) pontjai szerint alátámasztott – újrafel-
vételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irá-
nyul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) be-
kezdés szerinti vélemények kikérése nélkül is döntést
hozhat.

(9) Ha a javaslat felsõfokú szakképesítés felvételére irá-
nyul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) be-
kezdés szerinti vélemények kikérése nélkül, harminc
napon belül dönt.

4. §

(1) A szakképesítésért felelõs miniszter az elfogadott ja-
vaslatot, illetve saját kezdeményezését (a továbbiakban
együtt: Kezdeményezés) a 3. § (4) bekezdésben meghatá-
rozott okmányokkal, valamint – újrafelvételre vagy törlés-
re irányuló kérelem kivételével – az NSZI, az OKJ bizott-
ság és az NFI véleményével együtt a döntést követõ nyolc
napon belül megküldi az oktatási miniszternek.

(2) Az oktatási miniszter a beérkezett Kezdeményezést
– a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – nyolc
napon belül továbbítja az Országos Szakképzési Tanács
(a továbbiakban: OSZT) részére.

(3) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött
Kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a Kezdemé-
nyezésnek az OSZT Titkárságához való megérkezését

követõen az OSZT ügyrendje szerint – de legfeljebb
harminc napon belül – alakítja ki.

(4) Az OSZT javaslata alapján az oktatási miniszter – a
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, vala-
mint a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben – elrendeli a Kezdeményezésben szereplõ szakképesí-
tés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ szak-
képesítés módosítását, vagy a szakképesítésnek az
OKJ-bõl történõ törlését.

(5) Amennyiben az OSZT a Kezdeményezést nem tá-
mogatja, az oktatási miniszter az OSZT határozatát követõ
nyolc napon belül felülvizsgálatra visszaküldi azt a szak-
képesítésért felelõs miniszternek.

(6) Ha a Kezdeményezés felsõfokú szakképesítés felvé-
telére irányul, az oktatási miniszter az 5. §-ban foglaltak
figyelembevételével kezdeményezi az OKJ kiegészítését
az OSZT véleményének egyidejû kikérése mellett.

5. §

Az OKJ kiegészítésének, módosításának megjelenteté-
sére akkor kerülhet sor, ha a szakképesítés felvétele a vál-
tozó gazdasági, munkaerõpiaci körülményekhez alkotó
módon alkalmazkodni képes munkaerõ képzését és fej-
lesztését szolgáló igények gyorsabb kielégítése érdekében
történik, valamint a felvételre törvény, kormányrendelet
alapján kerül sor, továbbá ha a jegyzékbõl törölt
szakképesítések újrafelvételére kerül sor.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba. Ren-
delkezéseit – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivételek-
kel – a 2006. április 1-jét követõen megkezdett szakkép-
zésre kell felmenõ rendszerben alkalmazni.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzés esetében tanulót a
2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétõl hatályos OKJ
elõírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni ak-
kor lehet, ha az ahhoz illeszkedõ szakmai és vizsgaköve-
telmények és központi programok (felsõfokú szakképzés
esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a
képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítottak.

(3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a
résztvevõvel képzési szerzõdést a 2006. április 1-jétõl ha-
tályos OKJ elõírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakké-
pesítés szakmai és vizsgakövetelménye kiadásra került.

(4) Az OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzésére
történõ felkészítés
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a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a minden-
kori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától
kezdõdhet;

b) az iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési
évfolyamon a szakképesítésért felelõs miniszter által jóvá-
hagyott központi programok (tantervek) kiadását köve-
tõen kezdhetõ meg.

(5) A 2006. április 1-jét megelõzõen megkezdett szak-
képzés eredményes befejezését követõ szakmai vizsgán
kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elis-
mert szakképesítést igazolnak.

(6) A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás-
ban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
121. §-a (1) bekezdés 21. pontjában elõírt, a meglévõ szak-
képesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon
való ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesí-
tésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek meg-
szerzéséhez jogszabály szakmai elõképzettséget ír elõ.

(7) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelent-
kezõk közül az OKJ-ben szereplõ 33-as azonosító szám-
mal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfolyam
elvégzését 2006. január 1-jétõl azoktól kell megkövetelni,
akik az 1998/1999-es tanévet követõen fejezték be az
általános iskola nyolcadik osztályát.

(8) A 2001. szeptember 1-je elõtt megkezdett szakkép-
zés esetében az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott
OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító számmal kezdõdõ szak-
képesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú
szakképesítést, illetõleg a 2001. szeptember 1-jétõl felme-
nõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében az
OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító számmal kezdõdõ szak-
képesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt
szintû szakképesítést igazolnak.

7. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.

(XII. 27.) OM rendelet 1. §-a, 3–10. §-a, továbbá az 1., 3.
és 4. számú melléklete,

b) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004.
(IX. 30.) OM rendelet 1–2. §-a, továbbá az 1–2. számú
melléklete,

c) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 14/2005.
(V. 26.) OM rendelet,

d) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 29/2005.
(X. 28.) OM rendelet 1–2. §-a és 4. §-a.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet
az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzék

Jelmagyarázat

Az OKJ szakképesítéseinek azonosító száma 15 szám-
jegybõl áll, amely az 1. és 3. oszlop számjegyeibõl áll
össze.

Az egyes oszlopok értelmezése a következõ:

1. oszlop – A szakképesítés azonosító száma

– Az 1–2. számjegy a szakképesítés szintje
A szakképesítés szintjei a következõk (a meghatározá-

sok után a megfelelõ ISCED szintek kerültek meg-
jelölésre):

21 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogo-
sító alapszintû szakképesítés, amely nem igényel
befejezett iskolai végzettséget. (2CV)

31 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogo-
sító középszintû szakképesítés, mely a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti el-
méleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiak-
ban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfo-
lyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettségre épül. (3CV)

33 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogo-
sító középszintû szakképesítés, mely a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésé-
vel tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV)

51 Jellemzõen fizikai munkát igénylõ munkakör betöl-
tésére jogosító középszintû szakképesítés, mely a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre
vagy a középiskola befejezõ évfolyamának elvég-
zésére épül. (4CV)

52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylõ munkakör be-
töltésére jogosító középszintû szakképesítés, mely
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre
vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)

54 Jellemzõen szellemi munkát igénylõ munkakör be-
töltésére jogosító emelt szintû szakképesítés, mely
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre
vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)

55 Érettségi vizsgára épülõ felsõfokú szakképesítések.
(5BCV)

61 Felsõfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesíté-
sek. (5ACV)

– 3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe =
3 számjegy

1 Oktatás
140 Általános oktatási ismeretek
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2 Humán tudományok és mûvészetek
211 Képzõ- és iparmûvészet
212 Zene- és elõadó-mûvészet
213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
215 Kézmûvesség
223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
321 Újságíró- és riporterképzés
322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)
341 Nagy- és kiskereskedelem
342 Marketing és reklám
343 Pénzügy, bank és biztosítás
344 Könyvelés és adózás
345 Menedzsment és igazgatás
346 Titkársági és irodai munka
347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudo-
mányos képzések

462 Statisztika
481 Számítástechnikai képzések
482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Mûszaki, ipari és építõipari képzések
520 Általános mûszaki képzés
521 Gépgyártás, mûszer- és fémipar
522 Energetika, elektromosság
523 Elektronika és automatizálás
524 Vegyipar
525 Gépjármûvek, hajók, repülõgépek gyártása
541 Élelmiszergyártás
542 Textil-, ruha-, cipõ- és bõripari képzések
543 Fa-, papír-, mûanyag-, üvegfeldolgozás
544 Bányászat és kitermelõipar
581 Építészet és várostervezés
582 Építõipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezõgazdaság
621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdõgazdálkodás
624 Halgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítõk képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás
720 Egészségügy (általános programok)
723 Ápolás, gondozás
724 Fogászati laboratóriumi technológia
725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
726 Terápia és rehabilitáció
761 Gyermek- és ifjúságvédelem
762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások
810 Személyi szolgáltatások (általános programok)
811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok
814 Háztartási szolgáltatások
815 Fodrászat és szépségápolás
841 Szállítási szolgáltatások
850 Környezetvédelem (általános programok)
851 Környezetvédelmi technológiák
852 Természeti környezet és élõvilág
853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
861 Személyi és vagyonvédelem
862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
863 Honvédelem

– 6–7. számjegy az azonos szintû és tanulmányi terüle-
tû szakképesítések sorszáma = 01–....

2. oszlop – Szakképesítés megnevezése

A megnevezések mellett felsõindexbe került számok je-
lentése:

1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági kép-
zés és vizsga során megszerzett vezetõi engedély (közúti
jármû kategóriára), illetõleg gépkezelõi jogosítvány
(meghatározott géptípusra).

2: Mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai év-
folyamok számozása megegyezik az általános mûveltséget
megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket
nyújtó évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az évfo-
lyamok száma a nem párhuzamos oktatás szakképzési év-
folyamainak számát jelenti; az adott szakképesítésnél az
iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesí-
tés sajátosságait figyelembe vevõ további feltételeket,
illetve az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és
vizsgakövetelmény határozza meg.

3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: kö-
zépfokú (középszintû) szakmai képzettség vagy felsõfokú
iskolai végzettség.

4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelõsségi körébe
tartozó mester szakmák.

5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek
a Magyar Agrárkamara felelõsségi körébe tartozó mester
szakmák.

3. oszlop – A szakképesítés köre

Azonosító szám
– 8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen,

0 = nem
– 9. számjegy a rész-szakképesítést jelzi: 1 = igen,

0 = nem
– 10. számjegy az elágazást jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 11. számjegy a ráépülést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 12–13. számjegy a rész-szakképesítés vagy az elága-

zás vagy a ráépülés szintje = 21–61 (amennyiben a
9–11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)

– 14–15. számjegy az azonos szintû rész-szakképesí-
tés, elágazás és ráépülés sorszáma = 01 .. (amennyiben a
9–11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)
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Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelmény-
ben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátá-
sára képesít.

Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül
fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.

Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizs-
gakövetelményben meghatározott modulokból épül fel,
amely kötelezõen választandó modullal/modulokkal
együtt munkakör ellátására képesít.

Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmaz-
za, hogy mely modulok/szakképesítés/rész-szakképesí-
tés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely
modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít.

4. oszlop – Szakmacsoport

A számok jelentése 1–21-ig a szakmacsoportok sorszá-
ma és elnevezése:

1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
9. Építészet

10. Könnyûipar
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezõgazdaság
21. Élelmiszeripar

5. oszlop – Jegyzékbe kerülés éve

6. oszlop – Kizárólag iskolai rendszerben megszerez-

hetõ szakképesítések

7. oszlop – A szakképesítés megszerzéséhez szükséges

képzés maximális idõtartama

Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy
az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarend-
szeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott
iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha köz-
ponti program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai
rendszerben oktatható szakképesítések esetében a
maximális képzési idõ évben van megadva.

8. oszlop

A FEOR szám a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszerébõl.

9. oszlop – A szakmai és vizsgakövetelmény meghatá-

rozására feljogosított miniszter

Rövidítések jelmagyarázata
i = kizárólag iskolai rendszerû szakképzés-

ben megszerezhetõ szakképesítés;
BM = belügyminiszter;
EüM = egészségügyi miniszter;
FVM = földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-

niszter;
FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi mi-

niszter;
HM = honvédelmi miniszter;
GKM = gazdasági és közlekedési miniszter;
ICSSZEM = ifjúsági, családügyi, szociális és esély-

egyenlõségi miniszter;
IM = igazságügy-miniszter;
IHM = informatikai és hírközlési miniszter;
KT = Közbeszerzések Tanácsa elnöke;
KvVM = környezetvédelmi és vízügyi miniszter;
KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke;
NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere;
OM = oktatási miniszter;
PM = pénzügyminiszter;
TNM = regionális fejlesztésért és felzárkóztatá-

sért felelõs tárca nélküli miniszter.
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szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

54 723 01 Ápoló 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Ápolási asszisztens
0 0 0 1 54 01 Csecsem - és gyermekszakápoló 1200 óra
0 0 0 1 54 02 Epidemiológiai szakápoló 1200 óra

0 0 0 1 54 03
Feln tt anaeszteziológiai és intenzív 
szakápoló

1200 óra

0 0 0 1 54 04 Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1200 óra

0 0 0 1 54 05
Gyermek anaeszteziológiai és 
intenzív szakápoló

1200 óra

0 0 0 1 54 06 Nefrológiai szakápoló 1200 óra
0 0 0 1 54 07 Onkológiai szakápoló 1200 óra
0 0 0 1 54 08 Pszichiátriai szakápoló 1200 óra
0 0 0 1 54 09 Sürg sségi szakápoló 1200 óra

2. 51 725 01 Boncmester 0 0 0 0 1 1993. 800 óra 5320 EüM
52 720 01 Egészségügyi asszisztens

0 0 1 0 52 01 Általános asszisztens
0 0 1 0 52 02 Fogászati asszisztens
0 0 1 0 52 03 Gyógyszertári asszisztens
0 0 0 1 54 01 Audiológiai szakasszisztens 1200 óra
0 0 0 1 54 02 EEG szakasszisztens 1200 óra
0 0 0 1 54 03 Egészségügyi operátor 1200 óra
0 0 0 1 54 04 Fizioterápiás szakasszisztens 1200 óra
0 0 0 1 54 05 Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1200 óra
0 0 0 1 54 06 Hallásakusztikus 1200 óra

0 0 0 1 54 07
Kardiológiai és angiológiai 
szakasszisztens

1200 óra

0 0 0 1 54 08 Klinikai fogászati higiénikus 1200 óra

0 0 0 1 54 09
Pulmonológiai, allergológiai 
szakasszisztens

1200 óra

0 0 0 1 54 10 Szemészeti szakasszisztens 1200 óra

4. 54 140 01 Egészségügyi gyakorlatvezet  3 0 0 0 0 1 2001. 1200 óra 3419 EüM

31 853 02 Egészségügyi kártev irtó-fert tlenít

0 0 1 0 31 01 Egészség r-fert tlenít

0 0 1 0 31 02
Egészségügyi kártev irtó
szakmunkás

0 0 1 0 31 03 Fert tlenít  sterilez
0 0 0 1 52 01 Egészségügyi gázmester 1200 óra

6. 54 345 01 Egészségügyi menedzser 3 0 0 0 0 1 2000. 1200 óra 2229 EüM
55 720 01 Egészségügyi technológus

0 0 1 0 55 01
Képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens

0 0 1 0 55 02
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
technológus

54 724 01 Fogtechnikus és fülilleszték-készít  4 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Fülilleszték-készít

54 725 02 Kórszövettani, szövettani asszisztens

0 0 1 0 54 01 Citológiai szakasszisztens

0 0 1 0 54 02
Elektronmikroszkópos
szakasszisztens

0 0 1 0 54 03
Hisztokémiai, immunhisztokémiai 
szakasszisztens

52 726 01 Massz r 0 0 0 0
0 1 0 0 51 01 Gyógymassz r
0 1 0 0 51 02 Sportmassz r

52 725 01 Ment ápoló 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Betegszállító

52 723 01 M téti asszisztens
0 1 0 0 33 01 Gipszmester
0 1 0 0 33 02 M t ssegéd
0 0 1 0 52 01 Endoszkópos asszisztens
0 0 1 0 52 02 M t technikus
0 0 0 1 54 01 M téti szakasszisztens 1200 óra

51 542 01 Ortopédiai eszközkészít  4

0 0 1 0 51 01 Ortopédiai kötszerész és f z készít

0 0 1 0 51 02 Ortopédiai m szerész

0 0 0 1 54 01 Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 800 óra

EüM3212

EüM3231

323212. 1 2006.

3 év
4600 óra

2 év
2000 óra

3248

3232

5353

3232

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

1. 1 1993.

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

2 év
1800 óra

2006.

10. 53141 1993. EüM

2 év
2000 óra

3212

3. 1

5.

2006.

1

EüM

7329

2 év
2400 óra

EüM
2 év

2000 óra

EüM

7. 1 2006. i

EüM

EüM
1200 óra

EüM2 év

EüM
3 év

3000 óra

8. 1
3 év

3000 óra

9. 1 2006.

2006.

11. 1 1993.

13. 1 2006.



2006/18.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1493
Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 
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A szakmai és
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szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

54 725 03
Orvosi laboratóriumi technikai 
asszisztens

0 1 0 0 31 01 Egészségügyi laboráns

0 0 1 0 54 01 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

0 0 1 0 54 02 Mikrobiológiai szakasszisztens

0 0 0 1 54 01
Hematológiai, transzfúziológiai 
szakasszisztens

600 óra

0 0 0 1 54 02 Humángenetikai szakasszisztens 600 óra

52 725 03 Radiográfus 0 0 0 0
2 év

2000 óra
0 0 0 1 54 01 CT, MRI szakasszisztens 500 óra
0 0 0 1 54 02 Intervenciós szakasszisztens 500 óra

0 0 0 1 54 03 Nukleáris medicina szakasszisztens 500 óra

0 0 0 1 54 04 Sugárterápiás szakasszisztens 500 óra
0 0 0 1 54 05 UH szakasszisztens 500 óra

54 726 01 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 0 0 0 0

0 1 0 0 51 01 Gyógyfoglalkoztató
0 0 0 1 54 01 Gyógyúszás foglalkoztató 900 óra

17. 55 723 01 Szülészn 0 0 0 0 1 2000. i 3 év 3242 EüM

18. 55 761 01
Csecsem - és gyermeknevel -
gondozó

0 0 0 0 2 2006. i 2 év 3316 ICsSzEM

54 761 02 Gyermekgondozó-nevel
0 1 0 0 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyel
0 1 0 0 31 01 Házi id szakos gyermekgondozó
0 0 1 0 54 01 Gyermekotthoni asszisztens
0 0 1 0 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevel

20. 55 762 01 Ifjúságsegít 0 0 0 0 2 2001. i
2 év

3313 ICsSzEM-OM

52 223 01 Jelnyelvi tolmács 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Relé jelnyelvi tolmács
0 1 0 0 31 02 Társalgási jelnyelvi tolmács

22. 33 761 01 Nevel szül 0 0 0 0 2 1993. 300 óra 3314 ICsSzEM
54 762 01 Szociális gondozó 0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Fogyatékosok gondozója
0 1 0 0 33 02 Szociális gondozó és ápoló
0 0 0 1 54 01 Gerontológiai gondozó 600 óra
0 0 0 1 54 02 Pszichiátriai gondozó 600 óra
0 0 0 1 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó 600 óra
0 0 0 1 54 04 Szociális gondozó, szervez 600 óra

54 762 02 Szociális segít
0 0 1 0 54 01 Rehabilitációs nevel  segít
0 0 1 0 54 02 Szociális asszisztens
0 0 0 1 54 01 Foglalkoztatásszervez 600 óra
0 0 0 1 54 02 Mentálhigiénés asszisztens 600 óra
0 0 0 1 54 03 Szociokulturális animátor 600 óra

25. 54 762 03
Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéz

0 0 0 0 2 2001.
2 év

2000 óra
3315 ICsSzEM

ICsSzEM

2 év
2000 óra

3315

19. 2 2006.
2 év

2000 óra

16. 1

EüM3232

24. 2 2006.

ICsSzEM1200 óra 3717

3311

2,5 év
2500 óra

ICsSzEM

2 év
1400 óra

3232 EüM

3239 EüM
3 év

3600 óra

ICsSzEM-OM3412

14. 1

1999.

1999.

15. 1 2006.

2003.

23. 2 2006.

21. 2
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1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

26. 54 761 01 Családpedagógiai mentor 0 0 0 0 3 2004.
1 év

1000 óra
2321 OM

54 140 01 Gyógypedagógiai asszisztens
0 0 1 0 54 01 Értelmileg sérült szak
0 0 1 0 54 02 Halláskárosodott szak
0 0 1 0 54 03 Látássérült szak
0 0 1 0 54 04 Mozgássérült szak

0 0 1 0 54 05
Tanulmányi, magatartási és 
beilleszkedési zavarok szak

28. 55 140 01 Képzési szakasszisztens 0 0 0 0 3 2002. i 2 év 3320 OM
29. 31 140 01 Óvodai dajka 0 0 0 0 3 2006. 600 óra 5320 OM
30. 52 140 01 Pedagógiai asszisztens 0 0 0 0 3 1993. 1200 óra 3413 OM

52 813 01 Sportedz

0 1 0 0 33 01
Sportoktató (sportágankénti 
elágazással)

0 0 1 0 52 01 Fitness-wellness asszisztens

0 0 1 0 52 02
Sportedz  sportágankénti 
elágazással

0 0 0 1 54 01 Rekreációs mozgásprogram-vezet 1000 óra
32. 52 813 02 Sportszervez , -menedzser 0 0 0 0 3 1993. 1000 óra 3716 BM

33. 54 211 01 Alkalmazott fotográfus 2 0 0 0 0 4 2006.
2 év

3500 óra
3729 OM

54 212 01 Artista m vész 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Artista2

35. 54 211 02 B rm ves2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

2000 óra
3729 OM

36. 54 211 03 Bútorm ves 2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

54 211 04 Dekorat r 2; 4 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Címfest
0 1 0 0 52 02 Számítógépes dekorat r

38. 54 211 05
Díszlet- és jelmeztervez

asszisztens 2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

39. 54 211 06 Díszm kovács 2; 4 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

40. 54 211 07 Divat- és stílustervez  2 0 0 0 0 4 2006.
2 év

3500 óra
3729 OM

54 212 02 Egyházzenész 2

0 0 1 0 54 01 Kántor-énekvezet
0 0 1 0 54 02 Kántor-kórusvezet
0 0 1 0 54 03 Kántor-orgonista

54 211 08 Fest  2

0 0 1 0 54 01 Általános fest
0 0 1 0 54 02 Díszít  fest

54 213 01 Filmtechnikus 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Hangmester, hangtechnikus

44. 31 215 01 Gipszmintakészít 0 0 0 0 4 1993.
2 év

2000 óra
8149 OM

54 211 09 Grafikus 2

0 0 1 0 54 01 Alkalmazott grafikus
0 0 1 0 54 02 Képgrafikus

54 212 03 Jazz-zenész 2

0 0 1 0 54 01 Jazz-énekes

0 0 1 0 54 02
Jazz-zenész – a hangszer 
megjelölésével

52 212 01 Kaszkad r szakért 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Kaszkad r

54 211 11 Keramikus 2; 4 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Kerámiakészít

54 212 04 Klasszikus zenész 2

0 0 1 0 54 01 Hangkultúra szak

0 0 1 0 54 02
Klasszikus zenész
(a hangszer megjelölésével)

0 0 1 0 54 03 Magánénekes
0 0 1 0 54 04 Zeneelmélet-szolfézs szak
0 0 1 0 54 05 Zeneszerzés szak

55 213 01 Kommunikátor
0 0 1 0 55 01 Intézményi kommunikátor
0 0 1 0 55 02 Sajtótechnikus
0 0 1 0 55 03 Sportkommunikátor

51. 54 211 12 Könyvm ves 2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

61 345 01 Közm vel dési szakember I.
0 0 1 0 61 01 Közm vel dési menedzser
0 0 1 0 61 02 Kulturális menedzser

OM2 év 3622

52. 4 1993. NKÖM360 óra 3713

OM
3 év

4000 óra
3729

48. 4 1993. OM
2 év

3500 óra
3729

OM
2 év

3500 óra
3729

3729

42. 4 1995.
2 év

3500 óra
2623

41. 4 1993.

2006.
2 év

3500 óra
3729

2006. OM
3 év

4000 óra
3729

NKÖM-OM1200 óra 5349

1995.

OM

34. 4 1993. NKÖM
2 év

2000 óra
3725

37.

OM
2 év

2000 óra
3415

4 2006.

4 2006.

2618

NKÖM200 óra 3729

OM

OM
3 év

4000 óra

BM-EüM
1000 óra

27. 3 1993.

31. 3 1993.

46.

43.

4

45. 4

1993.

50. 4

49. 4

2006. i

47. 4
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3.
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1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

52 345 02 Közm vel dési szakember II. 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Hanglemez-bemutató
0 1 0 0 52 02 Kulturális rendezvényszervez
0 0 0 1 54 01 Közösségfejleszt 300 óra

54. 55 213 02 Moderátor 0 0 0 0 4 1999. i 2 év 3719 OM
52 213 03 Mozgóképgyártó

0 1 0 0 33 01 Hangosító
0 1 0 0 33 02 Világosító
0 0 1 0 52 01 Felvételvezet
0 0 1 0 52 02 Hangasszisztens
0 0 1 0 52 03 Rendez asszisztens
0 0 1 0 52 04 Segédoperat r
0 0 1 0 52 05 Szinkronasszisztens
0 0 1 0 52 06 Vágóasszisztens

55 341 01 Mozgóképgyártó szakasszisztens
0 0 1 0 55 01 Audiovizuális szakasszisztens
0 0 1 0 55 02 Médiatechnológus asszisztens

0 0 1 0 55 03
Televízióm sor gyártó 
szakasszisztens

54 213 02 Mozgóképi animációs filmkészít  2 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Animációsfilm-rajzoló

52 341 07 Mozgóképterjeszt 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Mozgókép-forgalmazó

59. 54 215 01 M emlékfenntartó technikus 0 0 0 0 4 1993.
2 év

2000 óra
3129 NKÖM

60. 54 322 01 M tárgyvédelmi asszisztens 2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

31 215 02 Népi kézm ves
0 1 0 0 21 01 Kosárfonó
0 0 1 0 31 01 Csipkekészít
0 0 1 0 31 02 Fajátékkészít
0 0 1 0 31 03 Fam ves
0 0 1 0 31 04 Fazekas

0 0 1 0 31 05
Gyékény-, szalma-, és 
csuhéjtárgykészít

0 0 1 0 31 06 Kézi és gépi hímz
0 0 1 0 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készít
0 0 1 0 31 08 Sz nyegszöv
0 0 1 0 31 09 Takács

0 0 0 1 54 01
Népi játék és kismesterségek 
oktatója – a tevékenységi kör 
megjelölésével

300 óra

54 212 05 Népzenész 2

0 0 1 0 54 01 Népi énekes

0 0 1 0 54 02
Népzenész – a hangszer 
megjelölésével

54 211 13 Ötvös 2; 4

0 0 1 0 54 01 Aranym ves
0 0 1 0 54 02 Cizell r
0 0 1 0 54 03 Drágak foglaló
0 0 1 0 54 04 Ezüstm ves
0 0 1 0 54 05 Fémm ves
0 0 1 0 54 06 Lánckészít

54 212 06 Pantomim m vész 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Pantomimes

65. 33 215 01 Porcelánfest 0 0 0 0 4 1993.
3 év

2400 óra
3729 OM

66. 54 211 14
Porcelánfest  és -tervez

asszisztens 2 0 0 0 0 4 1993.
2 év

3500 óra
3729 OM

67. 52 213 05 Rendezvénytechnikus 0 0 0 0 4 2006. 1400 óra 5349 OM
54 322 02 Segédkönyvtáros 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Könyvtári asszisztens
54 322 03 Segédlevéltáros 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Levéltári kezel , iratkezel , irattáros

54 211 15 Szakrestaurátor 0 0 0 0
0 1 0 0 54 01 Könyv- és papírrestaurátor

0 1 0 0 52 01
Múzeumi gy jtemény- és 
raktárkezel

0 1 0 0 52 02 Múzeumi preparátor
52 213 06 Szerkeszt  munkatársa 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Könyvkiadói szerkeszt  munkatársa
NKÖM-OM250 óra 371571. 4 2006.

70. 4 1993.

2006. NKÖM600 óra 3712

OM
2 év

3500 óra
3729

64. 4 1993. NKÖM800 óra 2639

NKÖM-OM

2 év
2000 óra

3729

62. 4 1993. OM
3 év

4000 óra
3723

500 óra 5119

61. 4 2006.

58. 4 2006.

56. 4 2006. i

55. 4 1993.

4 1993. NKÖM
360 óra

3713

68. 4 2006.

63. 4 1993.

NKÖM1200 óra 5342

NKÖM-OM2 év

NKÖM600 óra 3711

NKÖM800 óra 2613

NKÖM

OM
2 év

3500 óra
3729

5342

57. 4

53.

69. 4

2006.
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54 212 07 Színész I. (segédszínész) 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Bábkészít
0 1 0 0 52 02 Bábszínész
0 1 0 0 52 03 Színész II. (segédszínész)
0 1 0 0 52 04 Szórakoztató táncos

0 1 0 0 54 01 Vers- és prózamondó el adóm vész

54 521 04 Színháztechnikus 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Színházi berendez
0 1 0 0 31 01 Színházi gépkezel
0 0 0 1 54 01 Színházi m szaki vezet 400 óra
0 0 0 1 54 02 Világítástechnikus 400 óra

54 211 16 Szobrász 2

0 0 1 0 54 01 Bronzm ves és szoborönt
0 0 1 0 54 02 Díszít  szobrász
0 0 1 0 54 03 K szobrász

54 212 08 Szórakoztató zenész I.
0 1 0 0 31 01 Szórakoztató zenész II.

0 0 1 0 54 01
Szórakoztató zenész – a hangszer 
megjelölésével

54 212 09 Táncos 2

0 0 1 0 54 01 Klasszikus balett-táncos
0 0 1 0 54 02 Kortárs táncos
0 0 1 0 54 03 Modern táncos
0 0 1 0 54 04 Néptáncos
0 0 1 0 54 05 Színházi táncos

54 211 17 Textilm ves 2

0 0 1 0 54 01 Kézinyomó
0 0 1 0 54 02 Kéziszöv
0 0 1 0 54 03 Kézm ves

0 0 1 0 54 04
Textilrajzoló és modelltervez
asszisztens

54 321 01 Újságíró I.
0 1 0 0 52 01 Fotóriporter

0 1 0 0 52 02
Lapkiadói újságíró-szerkeszt
munkatársa

0 1 0 0 52 03 Rádióm sor-szerkeszt  munkatársa

0 1 0 0 52 04
Televízióm sor-szerkeszt
munkatársa

0 1 0 0 52 05 Újságíró II.
0 0 1 0 54 01 Rádióm sor-vezet , konferanszié

0 0 1 0 54 02 Televízióm sor-vezet , konferanszié

54 211 18 Üvegm ves 2 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Üvegfest , ólmozottüveg készít

54 215 02 Vésnök 2

0 0 1 0 54 01
Vésnök – a tevékenységi kör 
megjelölésével

81. 33 213 01 Vetít gépész 0 0 0 0 4 2006. 350 óra 5344 NKÖM

82. 54 211 19 Zománcm ves 2 0 0 0 0 4 2006.
2 év

3500 óra
3729 OM

83. 52 522 01 Atomer m vi gépész 0 0 0 0 5 1993.
1 év

1000 óra
8223 OM

84. 52 522 02 Atomer m vi karbantartó 0 0 0 0 5 1993.
1 év

1000 óra
8292 OM

54 544 01 Bányaipari technikus
0 0 1 0 54 01 Geológiai technikus
0 0 1 0 54 02 Külszíni bányaipari technikus
0 0 1 0 54 03 Mélym velési bányaipari technikus

31 544 01 Bányászati gépkezel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Bányászati szállítóberendezés 
kezel je

0 1 0 0 31 02 Szilárdásvány-kitermel gép kezel je

87. 31 521 02 CNC-forgácsoló 0 0 0 0 5 2006. 800 óra 7423 OM

88. 52 582 01
Cs -távvezeték üzemeltet  (olaj, 
gáz)

0 0 0 0 5 2006. 800 óra 8299 OM

33 521 02
Élelmiszeripari gépsor- és 
rendszerüzemeltet

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Cukoripari gépkezel
0 1 0 0 31 02 Csomagológép-kezel
0 1 0 0 31 03 Dohánytermékgyártási gépkezel
0 1 0 0 31 04 Élelmiszeripari gépkezel
0 1 0 0 31 05 Élelmiszeripari készülék kezel je
0 1 0 0 31 06 Növényolaj-gyártógép kezel je
0 1 0 0 21 01 Palackozógép-kezel

OM500 óra 8211

89. 5 2006. FVM1200 óra 8111

85. 5 2006.

86. 5 2006.

80. 4 1993.

OM
2 év

3500 óra
2624

78. 4 1993. OM-NKÖM
2 év

2000 óra
2616

NKÖM
3 év

3000 óra
3724

76. 4 1993. OM
2 év

3500 óra
3729

74. 4 1995.

75. 4 1993.

72. 4 1993. NKÖM
3 év

3000 óra
3721

OM
2 év

3500 óra
7522

OM-KvVM
2 év

2000 óra
3111

OM
2 év

3500 óra
3729

77. 4 1995.

79. 4 1993.

73. 4 2006. NKÖM

2 év
2000 óra

3129

OM
2 év

3500 óra
3729
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90. 52 522 03 Energetikai operátor 0 0 0 0 5 2006. 800 óra 8223 OM
52 522 04 Energetikus

0 0 1 0 52 01 Létesítményi energetikus
0 0 1 0 52 02 Megújuló energiaforrás energetikus

54 525 01
Épít - és anyagmozgató-gépész 
technikus

0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Emel gép-ügyintéz

93. 31 521 03 Épít - és szállítógép-szerel 0 0 0 0 5 2006.
2 év

2000 óra
7439 OM

94. 54 582 01 Épületgépész technikus 0 0 0 0 5 1993.
2 év

2000 óra
3129 OM

31 582 09
Épületgépészeti cs hálózat- és 

berendezés-szerel  4

0 1 0 0 31 01 Duguláselhárító
0 1 0 0 31 02 Karbantartó, cs szerel
0 1 0 0 31 03 M anyagcs -szerel

0 1 0 0 31 04
T zvédelmi eszköz- és 
rendszerszerel , karbantartó

0 0 1 0 31 01
Energiahasznosító berendezés 
szerel je

0 0 1 0 31 02
Gázfogyasztóberendezés- és 
cs hálózat-szerel

0 0 1 0 31 03 Központif tés- és cs hálózat-szerel

0 0 1 0 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerel
31 582 10 Épületlakatos 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Épületmechanikai szerel
31 521 04 Erd gazdasági gépkezel  5 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Erdészeti felkészít gép kezel je
0 1 0 0 31 02 Erdészeti kötélpálya kezel je
0 1 0 0 31 03 Erdészeti közelít gép kezel je
0 1 0 0 31 04 Erdészeti rakodógép kezel je

0 1 0 0 31 05
Többfunkciós fakitermel gép
kezel je

98. 52 522 05 Er m vi kazángépész 0 0 0 0 5 2006. 800 óra 8222 OM
99. 52 522 06 Er m vi turbinagépész 0 0 0 0 5 2006. 800 óra 8222 OM

100. 52 522 07
Er m vi villamosberendezés 
üzemeltet je

0 0 0 0 5 2006. 800 óra 8222 OM

31 863 01 Fegyverm szerész 0 0 0 0 1200 óra
0 0 0 1 33 01 Vadászpuska m ves 5 400 óra

102. 61 521 01 Felvonó- és mozgólépcs -ellen r 0 0 0 0 5 2002. 600 óra 7623 TNM
33 521 03 Felvonószerel  4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Felvonó és mozgólépcs  karbantartó-
szerel

0 1 0 0 31 02 Személyszállítógép üzemeltet je

0 1 0 0 31 03
Szórakoztatóipari berendezés-
üzemeltet

31 521 05
Fémipari megmunkálógépsor és 
berendezés-üzemeltet

0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Darabológép-kezel
0 1 0 0 31 01 Fémipari megmunkálógép-kezel
0 1 0 0 31 02 Fémnyomó
0 1 0 0 21 02 Fémtömegcikkgyártó

105. 31 521 06
Finommechanikai gépkarbantartó, 
gépbeállító

0 0 0 0 5 2006. 1200 óra 7442 OM

31 521 07 Finommechanikai m szerész 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Mérlegm szerész
0 1 0 0 31 02 Orvosi m szerész

107. 52 522 08 Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész 4 0 0 0 0 5 2006.
2 év

2000 óra
7441 OM

108. 54 521 01 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 0 0 5 1993.
2 év

2000 óra
3117 OM

31 521 08 Gépgyártósori gépkezel , gépszerel

0 1 0 0 31 01
Finomgyártósori gépkezel ,
gépszerel

0 1 0 0 21 01 Gépi felülettisztító
0 1 0 0 21 02 Gyártósori munkás
0 1 0 0 21 03 Iparitermék-bontó
0 1 0 0 31 02 Kézigépes megmunkáló
0 0 1 0 31 01 Autógyártó
0 0 1 0 31 02 Háztartási gépgyártó

31 521 09 Gépi forgácsoló 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Esztergályos
0 1 0 0 31 02 Fogazó
0 1 0 0 31 03 F részipari szerszámélez
0 1 0 0 31 04 Köször s
0 1 0 0 31 05 Marós, horizontos

OM-FVM
2 év

2000 óra
7423

8193

110. 5 2006.

109.
2 év

2000 óra

OM1200 óra 8192

106. 5 2006. OM
2 év

2000 óra
7442

104. 5 2006.

OM-TNM1200 óra 7623

101.

103. 5 1996.

5 2006.

FVM1000 óra 8312

OM-FVM7442

97. 5 2006.

OM
2 év

2000 óra
7621

96. 5 2006. OM
2 év

2000 óra
7421

95. 5 2006.

OM-KvVM
1 év

1000 óra
3151

92. 5 2006. OM1000 óra 3129

1993.

OM

91. 5

5 2006.
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3.

Szakképesítés
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1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

111. 54 520 01 Gépipari min ségellen r 0 0 0 0 5 2006. 1200 óra 3192 OM
31 521 10 Géplakatos 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Gépbeállító
31 521 11 Hegeszt  4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Eljárás szerinti hegeszt k
0 1 0 0 31 02 Hegeszt -vágó gép kezel je

114. 31 521 12 H kezel 0 0 0 0 5 1993. 1000 óra 7414 OM
31 522 02 H technikai berendezéskezel

0 1 0 0 31 01
Ipari olaj- és gáztüzel -berendezés
kezel je

0 1 0 0 31 02
Kisteljesítmény  kazán f t je
(max. 2 tonna)

0 1 0 0 21 01 Kompresszorkezel
0 0 1 0 31 01 H központ és -hálózatkezel
0 0 1 0 31 02 H téstechnikai berendezéskezel
0 0 1 0 31 03 Kazángépész (12 tonna felett)
0 0 1 0 31 04 Kazánkezel  (2-12 tonna között)

116. 33 522 02
H t - és klímaberendezés-szerel ,
karbantartó

0 0 0 0 5 2006.
2 év

2000 óra
7439 OM

117. 52 521 01
Ipari anyagvizsgáló (eljárás 
megjelölésével)

0 0 0 0 5 2006. 1000 óra 3193 OM

118. 31 543 01 Ipari nemesfém-megmunkáló 0 0 0 0 5 2006.
2 év

2000 óra
7424 OM

33 814 01 Kéményvizsgáló 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Kéménysepr

31 521 15 Késes, köször s, kulcsmásoló 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gépi gravírozó
0 1 0 0 31 02 Kulcsmásoló

31 521 16 Kohászati anyagel készít 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Fémhulladék-el készít

31 521 17 Kohászati gépkezel 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Színesfémkohászati gépkezel
0 1 0 0 31 02 Vaskohászati gépkezel

33 521 04 Korrózió elleni véd bevonat készít je 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Fest berendezés kezel je
0 1 0 0 31 02 Galvanizáló
0 1 0 0 31 03 M anyagbevonat-készít
0 1 0 0 31 04 T zihorganyzó

31 544 03 Külszíni bányász
0 0 1 0 31 01 K bányász, ásványel készít
0 0 1 0 31 02 Külfejtéses bányam vel

31 522 03 Légtechnikai rendszerszerel 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Kéményszerel
0 1 0 0 31 02 Légtechnikai hálózat szerel

54 521 03 Melegüzemi technikus
0 0 1 0 54 01 Önt technikus
0 0 1 0 54 02 Színesfémkohászati technikus
0 0 1 0 54 03 Vaskohászati technikus

54 525 02
Mez - és erd gazdasági
gépésztechnikus

0 0 1 0 54 01 Erd gazdasági gépésztechnikus
0 0 1 0 54 02 Mez gazdasági gépésztechnikus

128. 52 520 01 M szaki termékmin sít 0 0 0 0 5 2006. 600 óra 3192 OM
52 544 01 Olajbányász 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Mélyfúró
0 0 0 1 54 01 Fluidumkitermel  technikus 800 óra
0 0 0 1 54 02 Mélyfúró technikus 800 óra

130. 31 521 21 Olvasztár 0 0 0 0 5 1993. 1000 óra 7412 OM
131. 52 725 02 Optikai m szerész 0 0 0 0 5 2006. 1000 óra 7442 OM
132. 31 521 23 Öntészeti mintakészít 0 0 0 0 5 2006. 1200 óra 7344 OM

31 521 24 Önt  4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Kokilla- és nyomásos önt
0 1 0 0 31 02 Önt forma-készít
0 1 0 0 21 01 Öntvény- és bugatisztító
0 1 0 0 31 03 Precíziós önt

52 544 02 Robbantómester
0 1 0 0 52 01 Pirotechnikus
0 0 1 0 52 01 Bányászati robbantómester
0 0 1 0 52 02 Épületrobbantó-mester

31 521 25 Szerkezetlakatos 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Lemezlakatos

33 521 07 Szerszámkészít 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Szikraforgácsoló

137. 31 521 26 Színesfém-feldolgozó 0 0 0 0 5 2006.
2 év

2000 óra
7414 OM

OM800 óra 7112

136. 5 1993. OM
2 év

2000 óra
7422

134. 5 2006.

FVM
2 év

2000 óra
3129

129. 5 2006. OM
2000 óra

7121

OM
2 év

2000 óra
7622

126. 5 2006. OM
2 év

2000 óra
3116

124. 5 2006.

125. 5 2006.

123. 5 2006.

OM300 óra 7429

121. 5 2006. OM800 óra 7411

OM1500 óra 8229

119. 5 2006. BM
2 év

2000 óra
5351

7425

115. 5 2006.

113. 5 1993.

112. 5 1993. OM
2 év

2000 óra
7421

5 1993. OM
2 év

2000 óra
7421

OM1200 óra133. 5 1993. 7415

127. 5 2006.

OM
2 év            2000 

óra
7429

OM1200 óra 7115

122. 5 2006.

120. 5 2006.

OM800 óra 8191

OM
2 év

2000 óra

135.
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3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

138. 31 521 27 Színesfémkohász 0 0 0 0 5 2006. 1200 óra 7412 OM
54 521 05 Üzemeltet  gépésztechnikus

0 1 0 0 33 01
Élelmiszeripari gépszerel ,
karbantartó

0 0 1 0 54 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
0 0 1 0 54 02 Vegyipari gépésztechnikus

140. 31 544 04 Vájár 0 0 0 0 5 1993. 800 óra 7113 OM
31 521 28 Vas- és acélfeldolgozó 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Folyamatos önt
0 1 0 0 31 02 Gépi kovács
0 1 0 0 31 03 Hengerész

33 524 01
Vegyi- és kalorikusgép szerel  és 
karbantartó

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Ipari olaj- és gáztüzel  berendezés 
szerel je, üzembehelyez je

52 523 01 Automatikai m szerész 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 PLC programozó
0 0 0 1 54 01 Automatikai technikus 800 óra

144. 31 544 02
Elektrolakatos és villamossági 
szerel

0 0 0 0 6 2006. 800 óra 7445 OM

145. 33 521 01 Elektromechanikai m szerész 0 0 0 0 6 2006.
2 év

2000 óra
7443 OM

146. 31 522 01 Elektromos gép- és készülékszerel 0 0 0 0 6 2006.
2 év

2000 óra
7445 OM

33 522 01 Elektronikai m szerész 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Szórakoztatóelektronikai m szerész

148. 54 523 01 Elektronikai technikus 4 0 0 0 0 6 2006.
2 év

2000 óra
3121 OM

149. 54 522 01 Er sáramú elektrotechnikus 0 0 0 0 6 1993.
2 év

2000 óra
3118 OM

31 521 14
Kereskedelmi, háztartási és 

vendéglátóipari gépszerel  4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Háztartásigép-szerel

0 1 0 0 31 02
Kereskedelmi és vendéglátóipari 
gépszerel

31 521 18 Köt - és varrógép m szerész 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Varrógépm szerész

152. 51 521 01 Másoló- és irodagép m szerész 4 0 0 0 0 6 2006.
2 év

2000 óra
7441 OM

52 523 03 Mechatronikai m szerész 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Mechatronikai szerel
0 0 0 1 54 01 Mechatronikai technikus 800 óra

154. 31 521 22 Órás 4 0 0 0 0 6 1993. 1200 óra 7442 OM
54 523 02 Orvosi elektronikai technikus 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Orvostechnikai elektrom szerész

33 523 02
Távközlési és informatikai 
hálózatszerel

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Távközlési kábelszerel
33 523 03 Távközlési m szerész 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Antenna szerel
54 523 03 Távközlési technikus

0 1 0 0 31 01 Távközlési üzemeltet

0 0 1 0 54 01
Beszédátviteli rendszer-
szaktechnikus

0 0 1 0 54 02
Elektronikus hozzáférési és 
magánhálózati rendszer-
szaktechnikus

0 0 1 0 54 03
Elektronikus m sorközl  és 
tartalomátviteli rendszer-
szaktechnikus

0 0 1 0 54 04
Gerinchálózati rendszer-
szaktechnikus

31 522 04 Villamoshálózat-szerel , -üzemeltet 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Elektromos alállomás üzemeltet

160. 31 522 05
Villamos-távvezeték épít , szerel ,
karbantartó

0 0 0 0 6 2006. 1200 óra 8221 OM

33 522 04 Villanyszerel  4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Kábelszerel

0 0 0 1 33 01
Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló

800 óra

0 0 0 1 33 02
Er sáramú berendezések 
szabványossági felülvizsgálója

800 óra

0 0 0 1 33 03 FAM szerel 200 óra
0 0 0 1 33 04 Villámvédelmi felülvizsgáló 800 óra

54 482 01 Adatbázis adminisztrátor
0 0 1 0 54 01 Adatbázistervez
0 0 1 0 54 02 Adatelemz

159. 6

1400 óra 3133162. 7 2006.

161. 6 1993.

6 1993.

1993.

OM
2 év

2000 óra
7443

OM
2 év

2000 óra
7439150. 6 2006.

147. 6 1993.

OM7439

143. 6 2006. OM
2 év

2000 óra 7443

142. 5 2006.

OM-FVM
2 év

2000 óra
3117

OM1000 óra 7414

2 év
2000 óra

141. 5 2006.

3129

153. 6

1993.

1993.
2 év

2000 óra 7443

OM

OM

151. 6 1993. 7441
2 év

2000 óra

139. 5 2006.

IHM

IHM

OM

OM

2006.

EüM
2 év

2000 óra

156.

155. 6

6 5234
2 év

2000 óra

IHM

2 év
2000 óra

7444

800 óra 7445

3 év
3000 óra

7624

IHM
2,5 év

2500 óra
3129

6157. 2006.

158.
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1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

163. 55 481 01 Általános rendszergazda 0 0 0 0 7 2006. i 2 év 3139 IHM
54 481 01 CAD-CAM informatikus 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Számítógépes m szaki rajzoló
54 481 02 Informatikai alkalmazásfejleszt

0 0 1 0 54 01
Infokommunikációs
alkalmazásfejleszt

0 0 1 0 54 02
Információrendszer-elemz  és -
tervez

0 0 1 0 54 03 Internetes alkalmazásfejleszt
0 0 1 0 54 04 Szoftverfejleszt

54 481 03 Informatikai rendszergazda
0 1 0 0 52 01 IT keresked

0 1 0 0 52 02
Számítástechnikai
szoftverüzemeltet

0 0 1 0 54 01
Informatikai hálózattelepít  és -
üzemeltet

0 0 1 0 54 02 Informatikai m szerész
0 0 1 0 54 03 IT biztonság technikus
0 0 1 0 54 04 Számítógéprendszer-karbantartó
0 0 1 0 54 05 Szórakoztatótechnikai m szerész
0 0 1 0 54 06 Webmester

167. 55 481 02
Informatikai statisztikus és gazdasági 
tervez

0 0 0 0 7 1998. i 2 év 3139 IHM-KSH

54 481 04 Informatikus
0 0 1 0 54 01 Gazdasági informatikus
0 0 1 0 54 02 Infostruktúra menedzser
0 0 1 0 54 03 Ipari informatikai technikus
0 0 1 0 54 04 M szaki informatikus
0 0 1 0 54 05 Távközlési informatikus
0 0 1 0 54 06 Telekommunikációs informatikus
0 0 1 0 54 07 Térinformatikus

54 482 02 IT kommunikációs szolgáltató
0 0 1 0 54 01 IT mentor
0 0 1 0 54 02 Közösségi informatikai szolgáltató
0 0 1 0 54 03 Oktatási kommunikációtechnikus

54 213 03 Multimédia-alkalmazás fejleszt
0 0 1 0 54 01 Designer
0 0 1 0 54 02 E-játék fejleszt
0 0 1 0 54 03 E-learning tananyagfejleszt
0 0 1 0 54 04 Multimédiafejleszt
0 0 1 0 54 05 Tartalommenedzser

171. 33 523 01 Számítógép-szerel , -karbantartó 0 0 0 0 7 2006.
2 év

2000 óra
7444 IHM

172. 55 481 03 Telekommunikációs asszisztens 0 0 0 0 7 2002. i 2 év 3139 IHM
173. 55 481 04 Web-programozó 0 0 0 0 7 2006. i 2 év 3131 IHM
174. 55 524 01 Farmakológus szakasszisztens 0 0 0 0 8 2005. i 2 év 3129 OM

52 524 01
Finomvegyipari géprendszer 
üzemeltet je

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Finomvegyipari gép- és 
készülékkezel

52 543 01 Gumiipari technológus 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gumitermékgyártó

52 524 02
K olaj- és vegyipari géprendszer 
üzemeltet je

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
K olaj- és vegyipari gép- és 
készülékkezel

0 1 0 0 31 02 Nyomástartóedény-gépész
54 524 01 Laboratóriumi technikus

0 1 0 0 31 01 Általános laboráns
0 1 0 0 31 02 Élelmiszeripari laboráns

0 1 0 0 31 03
Élelmiszeripari mikrobiológiai 
laboráns

0 0 1 0 54 01
Általános vegyipari laboratóriumi 
technikus

0 0 1 0 54 02
Drog és toxikológiai laboratóriumi 
technikus

0 0 1 0 54 03
Élelmiszermin sít  laboratóriumi 
technikus

0 0 1 0 54 04
Gyógyszeripari laboratóriumi 
technikus

0 0 1 0 54 05
Környezetvédelmi és vízmin ségi
technikus

0 0 1 0 54 06
Mez gazdasági laboratóriumi 
technikus

0 0 0 1 54 01 Farmakológus 400 óra
0 0 0 1 54 02 Gombatoxikológus 200 óra

2006. OM-FVM-KvVM

2 év
2000 óra

3129

OM1000 óra 8131

OM
1 év            1600 

óra
3115

IHM
2 év

2000 óra
3139

169. 7

168. 7 1995.

IHM
2 év

2000 óra
3139

IHM
2 év

2000 óra
3131

2 év
2000 óra

3194

165. 7 2006.

164. 7 2001.

176. 8 2006.

8 2006.

178. 8

1400 óra 3139

175. 8 2006.

170. 7 1993.

166. 7 2006.

OM8134

1400 óra

1000 óra

3139

IHM

IHM

IHM

2006.

177.
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Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

52 521 02
M anyagfeldolgozó géprendszer 
üzemeltet je

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Fröccsönt gép-kezel

0 1 0 0 31 02
H re keményed  m anyagok
feldolgozója

0 1 0 0 31 03 M anyag hegeszt
0 1 0 0 31 04 M anyag h formázó
0 1 0 0 31 05 M anyagextruder-kezel
0 1 0 0 21 01 M anyagfóliatermék-készít
0 1 0 0 31 06 M anyaghabtermék-gyártó

31 543 05 Papírgyártó és -feldolgozó 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Papíripari alapanyaggyártó

181. 52 522 09 Sugárzásmér 0 0 0 0 8 2006. 600 óra 3193 OM
54 524 02 Vegyipari technikus 0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Gyógyszerhatóanyag gyártó
0 1 0 0 33 02 Gyógyszer-készítménygyártó

0 1 0 0 31 01
Vegyi-, m anyag- és gumiipari 
anyagkezel

0 1 0 0 33 03 Vegyianyaggyártó
0 0 0 1 54 01 Biotechnológus, technikus 600 óra
0 0 0 1 54 02 Drog- és toxikológiai technikus 600 óra
0 0 0 1 54 03 Gáz- és olajipari technikus 600 óra
0 0 0 1 54 04 Papíripari technikus 600 óra

0 0 0 1 54 05
Vegyipari min ségbiztosítási
technikus

600 óra

55 524 02 Vegyipari technológus
0 0 1 0 55 01 Felületvédelmi technológus
0 0 1 0 55 02 Vegyipari méréstechnológus

33 582 01 Ács, állványozó 4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Állványozó

33 582 02
Bels építési szerkezet- és 
burkolatszerel

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Árnyékolástechnikai szerel
0 1 0 0 21 01 Szárazépít

186. 31 582 01 Betonelemgyártó 0 0 0 0 9 2006. 600 óra 8144 OM
33 582 03 Burkoló 4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Hidegburkoló
0 1 0 0 31 02 Melegburkoló
0 1 0 0 31 03 Parkettás

188. 31 582 02 Cs vezetéképít  0 0 0 0 9 2006. 800 óra 7644 OM
61 582 01 Építési m szaki ellen r I. 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Építési m szaki ellen r II.
31 582 03 Építményszerkezet-szerel 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Darukötöz
31 582 04 Építményszigetel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 H - és hangszigetel
0 1 0 0 31 02 Vízszigetel

31 582 05 Építményzsaluzat-szerel 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Zsaluzóács

31 582 06
Épít - és anyagmozgató

gép kezel je 1

0 1 0 0 31 01 Emel gépkezel

0 1 0 0 31 02
Energiaátalakító-berendezés
kezel je

0 1 0 0 31 03 Építési anyagel készít  gép kezel je

0 1 0 0 31 04 Földmunkagép-kezel
0 1 0 0 31 05 Targoncavezet
0 1 0 0 31 06 Útépít gép-kezel
0 0 1 0 31 01 Könny gépkezel
0 0 1 0 31 02 Nehézgépkezel

54 543 01 Épít anyagipari technikus 4 0 0 0 0
2 év

2000 óra
0 0 0 1 54 01 Épít anyagipari min ségellen r 600 óra

195. 31 582 07 Épület- és építménybádogos 4 0 0 0 0 9 2006.
2 év

2000 óra
7633 OM

33 582 04 Fest , mázoló és tapétázó 4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Mázoló, lakkozó
0 1 0 0 21 02 Plakátragasztó
0 1 0 0 31 01 Szobafest
0 1 0 0 31 02 Tapétázó
0 0 0 1 33 01 M emléki díszít , fest 1200 óra

31 582 11 Ingatlanfenntartó, karbantartó 0 0 0 0 800 óra

0 0 0 1 33 01
Sportterem- és sportlétesítmény-
üzemeltet

500 óra

198. 31 582 12 Ipari alpinista 0 0 0 0 9 2006. 600 óra 5399 OM
31 582 13 Kályhás 4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Cserépkályha-készít
0 1 0 0 31 02 Kandallóépít

197.

199. 9 2006.

3 év
3000 óra 7635

9 2006.

196. 9 1993.

194. 9 1993.

OM
3 év

3000 óra
7639

2006. GKM-OM300 óra 8321

OM800 óra

185. 9 2006.

OM2 év 3115

OM
3 év

3000 óra
7612

8 2006. OM

2 év
2000 óra

3115

OM
1 év            1200 

óra
8136

OM1200 óra 8126

179. 8 2006.

OM3129

OM-NKÖM

OM
2 év

2000 óra
7637

2006.

191. 9 2006.

193. 9

190. 9

192. 9

2006.

187. 9 1993.

1993.184. 9

8 2006. i183.

182.

180. 8 1993.

3 év
3000 óra

7634

OM

7614

OM3613

TNM600 óra 3192

OM

800 óra 7614

OM2000 óra 7631

9 2000.189.
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200. 31 521 13 Kemencekezel , -éget 0 0 0 0 9 2006. 600 óra 8149 OM
31 543 03 Kerámiaipari gépkezel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Finomkerámiagyártó gép kezel je
54 521 02 Korrózióvédelmi technikus 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Véd bevonatkészít

31 582 14
K faragó, m köves és 

épületszobrász 4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 K faragó, épületszobrász
0 1 0 0 31 02 M k készít
0 1 0 0 31 03 Sírk készít
0 0 0 1 33 01 M emléki díszít szobrász 1200 óra

33 582 05 K m ves 4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Beton- és vasbetonkészít
0 1 0 0 31 01 Építési kisgépkezel
0 1 0 0 21 02 Építményvakoló k m ves
0 1 0 0 21 03 Épületfalazó k m ves
0 1 0 0 31 02 Gépi vakoló
0 0 0 1 33 01 M emléki helyreállító 1200 óra

205. 54 582 03 Magasépít  technikus 4 0 0 0 0 9 1993.
2 év

2000 óra
3123 OM

206. 54 582 04 Mélyépít  technikus 0 0 0 0 9 1993.
2 év

2000 óra
3123 OM

207. 31 543 04
Mész- és cementterméket gyártó gép 
kezel je

0 0 0 0 9 2006. 800 óra 8145 OM

31 582 16 Tet fed  4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Nádtet készít

209. 31 840 01 Úszómunkagép-kezel 0 0 0 0 9 2006. 800 óra 8324 GKM
31 582 18 Üveges és képkeretez  4 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Képkeretez
31 543 07 Üveggyártó 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Üvegipari gépkezel
54 521 06 Vízépít  technikus 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Víziközm -épít
0 0 0 1 54 01 Vízépítési búvár 500 óra

213. 31 582 19 Vízkútfúró 0 0 0 0 9 1993. 500 óra 8325 KvVM
33 542 01 B rdíszm ves 4 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Táskajavító
33 542 02 Cipész, cip készít , cip javító 4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Cip fels rész-készít
0 1 0 0 21 01 Cip összeállító
0 0 0 1 33 01 Ortopédiai cipész 800 óra

33 542 03
Fonó, köt  és nemsz tt-termék

gyártó 4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Fonó
0 1 0 0 31 02 Köt
0 1 0 0 31 03 Nemsz tt-termék gyártó

31 542 01 Kalapos, sapka- és keszty készít 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Kalapos, sapkakészít
0 1 0 0 31 02 Keszty s

33 521 05
Könny ipari géprendszer 
üzemeltet je

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Könny ipari gépkezel
0 1 0 0 21 01 Rostnövényfeldolgozó
0 1 0 0 21 02 Sepr - és kefegyártó
0 1 0 0 21 03 Sz r- és tollfeldolgozó

54 542 01 Könny ipari technikus 4

0 0 1 0 54 01
Könny ipari gyártásközi és 
termékmin ség ellen r

0 0 1 0 54 02 Textil- és ruhaipari technikus
220. 51 542 02 Szabász 0 0 0 0 10 2006. 1600 óra 7322 OM

33 542 05 Szabó 4

0 1 0 0 21 01 Fehérnem -készít
0 1 0 0 21 02 Lakástextil-készít
0 1 0 0 21 03 Munkaruha- és véd ruha-készít
0 1 0 0 21 04 Textiltermék-összeállító

0 0 1 0 33 01 Csecsem - és gyermekruha-készít

0 0 1 0 33 02 Férfi szabó
0 0 1 0 33 03 N i szabó

31 542 02 Szíjgyártó és nyerges 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 B rtárgykészít
0 1 0 0 21 01 Szíjgyártó

223. 33 542 06 Szöv 0 0 0 0 10 1993. 1600 óra 7313 OM

33 542 07
Sz cs, sz rme- és b rkonfekcionáló
4 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 B rruha készít , javító

OM1600 óra 7325224. 10 2001.

OM
3 év

3000 óra
7321

222. 10 1993. OM
2 év

2000 óra
7332

OM800 óra 8129

219. 10 2006. OM
2 év

2000 óra
3114

OM2000 óra 7312

217. 10 2006. OM1600 óra 7323

OM
3 év

3000 óra
7333

215. 10 2006. OM
3 év

3000 óra 7335

OM1200 óra 7524

212. 9 2006. KvVM
2 év

2000 óra 3129

OM
2 év

2000 óra
7632

210. 9 2006. OM800 óra 7638

208. 9 1993.

OM-NKÖM
3 év

3000 óra 7611

202. 9 2006.

221. 10 2006.

218. 10 2006.

216. 10 2006.

214. 10 1993.

2 év
2000 óra 7636

211. 9 2006.

203. 9 2006.

204. 9 1993.

OM
2 év

2000 óra
3129

OM-NKÖM

800 óra 8141 OM9 2006.201.
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225. 33 542 08 Textilszínez , -kikészít 0 0 0 0 10 2006. 800 óra 7315 OM
33 542 09 Tímár, b rkikészít 0 0 0 0

0 1 0 0 33 01
Sz rmeipari megmunkáló, 
sz rmefest

227. 33 814 02 Vegytisztító, kelmefest , mosodás 4 0 0 0 0 10 2006. 500 óra 5316 OM

33 543 01 Bútorasztalos 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Asztalosipari szerel
0 1 0 0 31 01 Fa- és bútoripari gépkezel
0 1 0 0 21 02 Faesztergályos
0 1 0 0 31 02 Fatermékgyártó

31 582 08 Épületasztalos 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Famegmunkáló
0 1 0 0 21 01 F részipari gépkezel

54 543 02 Fa- és bútoripari technikus 4

0 0 1 0 54 01 Bútoripari technikus
0 0 1 0 54 02 Fafeldolgozó technikus

31 543 02 Kádár, bognár 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Bognár
0 1 0 0 31 02 Kádár

33 542 04 Kárpitos 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Bútorkárpitos
0 0 0 1 33 01 Járm kárpitos 800 óra

52 213 01 Kiadvány- és képszerkeszt 0 0 0 0 1200 óra
0 0 0 1 52 01 Korrektor 600 óra
0 0 0 1 52 02 Nyomdai médiaszerkeszt 600 óra
0 0 0 1 52 03 Tipográfus 600 óra

31 527 01 Könyvköt 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Kötészeti gépkezel

52 213 04 Nyomdai gépmester 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gyorsnyomdai gépkezel
0 1 0 0 31 02 Nyomdai gépkezel

54 213 04 Nyomdaipari technikus 0 0 0 0
0 1 0 0 51 01 Nyomóforma-készít

51 213 01 Nyomtatványfeldolgozó 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01
Író- és irodaszergyártó, papírtermék-
készít

0 1 0 0 31 01 Papírfeldolgozó
238. 31 213 01 Szita-, tampon- és filmnyomó 0 0 0 0 12 1993. 600 óra 8127 OM

52 525 01 Autóelektronikai m szerész 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gépjárm riasztó-szerel

51 525 01 Autószerel  4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Autóbontó
0 1 0 0 31 01 Autókarbantartó és -ápoló
0 1 0 0 21 02 Autómosógép-kezel

0 0 0 1 54 01 Autótechnikus
1 év

1000 óra
0 0 0 1 52 01 Gázautószerel 300 óra

241. 31 525 01
Gumiabroncs-javító és 
kerékkiegyensúlyozó

0 0 0 0 13 2000. 900 óra 7525 GKM

54 841 01 Hajózási technikus 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Fedélzetmester belvízi hajón
0 1 0 0 21 01 Matróz belvízi hajón
0 1 0 0 31 02 Matróz-gépkezel  belvízi hajón

31 841 01 Haszongépjárm  vezet  1

0 0 1 0 31 01 Autóbuszvezet
0 0 1 0 31 02 Tehergépkocsi-vezet

244. 31 525 02 Járm fényez  4 0 0 0 0 13 2006.
2 év

2000 óra
7429 GKM

245. 31 525 03 Karosszérialakatos 4 0 0 0 0 13 1993.
2 év

2000 óra
7421 GKM

33 543 02 Kishajóépít , -karbantartó 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Kishajó-karbantartó

0 0 0 1 54 01
Kishajóépít  és -karbantartó 
technikus

1 év
1000 óra

52 523 02 Közlekedésautomatikai m szerész 0 0 0 0
2 év

2000 óra

0 0 0 1 54 01 Közlekedésautomatikai technikus
1 év

1000 óra
54 582 02 Közlekedésépít  technikus

0 0 1 0 54 01 Hídépít  és -fenntartó technikus
0 0 1 0 54 02 Útépít  és -fenntartó technikus
0 0 1 0 54 03 Vasútépít  és -fenntartó technikus

GKM7449

248. 13 1993. GKM
2 év

2000 óra
3122

2006.

246. 13 2001.

2006. GKM600 óra 8357

2 év
2000 óra

7431

242. 13 1993.
2 év

2000 óra
3122

1993.

OM1200 óra 7354

239. 13 1993. GKM
2 év

2000 óra
7443

2 év
2000 óra

3129

237. 12 2006.

236. 12 1993.

OM
2 év

2000 óra
7334

233.

234. 12 1993.

12 2006.

OM-GKM
3 év

3000 óra 7343

NKÖM-OM7351

OM
2 év

2000 óra
3114

231. 11 1993. OM
2 év

2000 óra
7345

230. 11 2006.

OM
3 év

3000 óra
7341

229. 11 2006. OM-FVM
2 év

2000 óra
7342

228. 11 2006.

226. 10 2006. OM800 óra 7331

GKM

2 év
2000 óra

7514

247. 13

243. 13

OM
2 év

2000 óra
8127

OM

235. 12 1993.

232. 11 1993.

GKM

GKM

240. 13
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52 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó
0 1 0 0 33 01 Menetjegyellen r
0 1 0 0 52 01 Menetjegypénztáros
0 0 1 0 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
0 0 1 0 52 02 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
0 0 1 0 52 03 Szállítmányozási ügyintéz
0 0 1 0 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 15 Közútkezel 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Útjavító

54 841 02 Légiutas-kísér 0 0 0 0
0 1 0 0 54 01 Repül téri utaskísér

31 525 04 Motor- és kerékpárszerel  4

0 0 1 0 31 01 Kerékpárszerel
0 0 1 0 31 02 Motorkerékpár-szerel

253. 52 525 02 Repül gépm szerész 0 0 0 0 13 1993.
2 év

2000 óra
7442 GKM

254. 52 525 03 Repül gépsárkány-szerel 0 0 0 0 13 2006.
2 év

2000 óra
7432 GKM

52 525 04 Repül gép-szerel 0 0 0 0
2 év

2000 óra

0 0 0 1 54 01 Repül géptechnikus
1 év

1000 óra

256. 52 841 03 Repül téri földi kiszolgáló 0 0 0 0 13 2006.
1 év

1000 óra
5219 GKM

257. 31 525 05 Targonca- és munkagépszerel 0 0 0 0 13 2006. 1300 óra 7439 GKM-OM
31 582 17 Útépít 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Térburkoló
51 525 02 Vasúti járm szerel

0 1 0 0 31 01 Kocsivizsgáló

0 0 1 0 51 01 Dízelmotoros vasúti járm  szerel je

0 0 1 0 51 02 Vasúti villamosjárm  szerel je
0 0 1 0 51 03 Vasúti vontatott járm  szerel je

0 0 0 1 54 01 Vasútijárm -technikus
1 év

1000 óra
31 841 02 Vasúti pályamunkás 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Vonalgondozó

33 522 03
Vasúti vontatási-áramellátási 
rendszerszerel

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Vasúti vontatásihálózat-szerel
52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0 1 0 0 52 01 Hálókocsikalauz
0 1 0 0 52 02 Jegyvizsgáló
0 1 0 0 52 03 Vasúti raktárnok
0 1 0 0 31 01 Vonat fel- és átvev
0 0 1 0 52 01 Forgalmi szolgálattev
0 0 1 0 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0 0 1 0 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0 0 0 1 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus
1 év

1000 óra

0 0 0 1 54 02 Vasúti forgalmi technológus
1 év

1000 óra

0 0 0 1 54 03
Vasúti személyfuvarozási 
technológus

1 év
1000 óra

31 853 01 Csatornam -kezel 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Csatornakarbantartó
0 1 0 0 31 01 Csatornaüzemi gépkezel

31 853 03 Fürd üzemi gépész 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Fürd üzemi gépkezel

265. 31 851 01 Hulladékfelvásárló 0 0 0 0 14 2006. 500 óra 5115 KvVM
33 853 01 Hulladéktelep-kezel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó

0 1 0 0 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezel
0 1 0 0 21 01 Hulladékgy jt  és -szállító
0 1 0 0 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó

54 850 01 Ipari környezetvédelmi technikus 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Energetikai környezetvéd
0 1 0 0 52 02 Hulladékgazdálkodó

0 1 0 0 33 01
Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltet je

0 1 0 0 52 03 Környezetvédelmi méréstechnikus
0 1 0 0 52 04 Nukleáris energetikus

54 850 02
Környezet- és természetvédelmi 
technikus

0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Agrárkörnyezetvédelmi megbízott
0 1 0 0 33 02 Természetvédelmi megbízott

KvVM1800 óra 3126

KvVM-FVM
2 év

2000 óra
3126

267. 14 2006.

OM-KvVM
1 év

1000 óra
5372

KvVM800 óra 5359

264. 14 2006.

GKM

2 év
2000 óra

5214

KvVM2000 óra 8232

7449

262. 13 1996.

261. 13 2006.

260. 13 2006.

GKM1000 óra 7641

259. 13 2006. GKM

2 év
2000 óra

7439

GKM
2 év

2000 óra
7431

255. 13 1993. GKM7432

2 év
2000 óra

5213

252. 13 2006.

251. 13 2006.

GKM1000 óra 5219

2006. GKM
2 év

2000 óra
3629

263. 14 1993.

13 2006.258.

250. 13 2006.

249. 13

GKM

GKM800 óra

268. 14 2001.

GKM
2 év

2000 óra
7642

266. 14 2006.



2006/18.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1505
Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés
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szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

54 851 01
Települési környezetvédelmi 
technikus

0 0 0 0

0 1 0 0 52 01
Települési környezetvédelmi 
ügyintéz

0 1 0 0 51 01 Településüzemeltet  és -fenntartó
52 853 02 Víz- és szennyvíztechnológus

0 0 1 0 52 01 Szennyvíztechnológus
0 0 1 0 52 02 Víztechnológus

271. 31 853 05 Vízkárelhárító 0 0 0 0 14 2006. 800 óra 5379 KvVM
31 853 06 Vízm kezel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Hidroforkezel
0 1 0 0 31 02 Vízgépkezel

273. 54 853 01 Vízügyi technikus 0 0 0 0 14 1993.
2 év

2000 óra
3129 KvVM

61 344 01 Adótanácsadó 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Adóügyi ügyintéz

55 344 01 Államháztartási szakügyintéz
0 0 1 0 55 01 Adóigazgatási szakügyintéz

0 0 1 0 55 02
Költségvetés-gazdálkodási
szakügyintéz

276. 52 343 01 Banki befektetési termékértékesít 0 0 0 0 15 2006. 800 óra 3635 PM
277. 54 343 01 Befektetési szakért 0 0 0 0 15 2003. 800 óra 3635 PM
278. 54 343 02 Biztosítási tanácsadó 0 0 0 0 15 1993. 1100 óra 3634 PM

52 343 02 Biztosításközvetít
0 0 1 0 52 01 Független biztosításközvetít
0 0 1 0 52 02 Függ  biztosításközvetít
0 0 1 0 52 03 Jogvédelmi biztosításközvetít

280. 54 343 03 Közbeszerzési referens 0 0 0 0 15 2003.
1 év

1000 óra
3619 OM-KT

61 344 02 Mérlegképes könyvel

0 0 1 0 61 01
Mérlegképes könyvel  – 
államháztartási szakon

0 0 1 0 61 02
Mérlegképes könyvel  – egyéb 
szervezeti szakon

0 0 1 0 61 03
Mérlegképes könyvel  – pénzügyi 
szakon

0 0 1 0 61 04
Mérlegképes könyvel  – vállalkozási 
szakon

54 345 02 Munkaer piaci szervez , elemz 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Munkaer piaci szolgáltató, ügyintéz

54 345 03 Nonprofit menedzser 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Nonprofit ügyintéz

61 344 03 Okleveles adószakért

0 0 1 0 61 01
Okleveles adószakért  – 
adóellen rzési szakon

0 0 1 0 61 02 Okleveles forgalmiadó-szakért
0 0 1 0 61 03 Okleveles jövedelemadó-szakért
0 0 1 0 61 04 Okleveles nemzetköziadó-szakért

285. 61 343 01 Okleveles pénzügyi revizor 0 0 0 0 15 1996. 1500 óra 2518 PM
54 343 04 Pénzügyi és számviteli szakellen r

0 0 1 0 54 01
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
adózási szakon

0 0 1 0 54 02
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
államháztartási szakon

0 0 1 0 54 03
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
információrendszerek szakon

0 0 1 0 54 04
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
pénzügyi szervezeti szakon

0 0 1 0 54 05
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
vállalkozási szakon

0 0 1 0 54 06
Pénzügyi és számviteli szakellen r – 
vám szakon

287. 52 343 03 Pénzügyi-számviteli ügyintéz 0 0 0 0 15 1993.
1,5 év

1500 óra
3605 PM

288. 52 343 04 Pénzügy r 0 0 0 0 15 2006. 1250 óra 3522 PM
54 462 01 Statisztikai szervez , elemz 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Statisztikai és gazdasági ügyintéz

290. 54 343 05 Szakképesített bankreferens 0 0 0 0 15 2006. 1100 óra 3631 PM

54 345 05 Személyügyi gazdálkodó és fejleszt 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Személyügyi ügyintéz

54 343 06
Társadalombiztosítási és bérügyi 
szakel adó

0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Bérügyintéz
0 1 0 0 52 02 Társadalombiztosítási ügyintéz

KSH
1,5 év

1500 óra
3607

291. 15 1993. FMM600 óra 2523

289. 15 1993.

PM1000 óra 2512

286. 15 1996. PM1100 óra 3606

283. 15 1997.

284. 15 2001.

282. 15 2006.

PM800 óra 3626

281. 15 1993. PM1500 óra 3606

279. 15 2001.

275. 15 2006. i

15 1993. PM1500 óra 2512

KvVM
2 év

2000 óra
3129

272. 14 2006. KvVM
2 év

2000 óra
8231

270. 14 1993.

KvVM
1 év

1000 óra
3126

PM1000 óra 3910

PM2 év 3605

FMM
0,5 év

600 óra
3320

274.

269. 14 2006.

292. 15 2006. FMM550 óra 3604



1506
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/18.szám
Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására
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szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

55 343 01 Üzleti szakügyintéz
0 0 1 0 55 01 Banki szakügyintéz
0 0 1 0 55 02 Értékpapírpiaci szakért

0 0 1 0 55 03 Gazdálkodási menedzserasszisztens

0 0 1 0 55 04 Pénzügyi szakügyintéz
0 0 1 0 55 05 Projektmenedzser-asszisztens
0 0 1 0 55 06 Számviteli szakügyintéz

294. 52 343 05 Vállalkozási ügyintéz 0 0 0 0 15 1993.
1,5 év

1500 óra
3619 PM

52 343 06 Valutapénztáros és valutaügyintéz 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Kifizet helyi pénztáros
52 343 07 Vám- és jövedéki ügyintéz

0 0 1 0 52 01 Jövedéki ügyintéz
0 0 1 0 52 02 Vámügyintéz

52 347 01
Ellen rzési és min ségbiztosítási
munkatárs

0 0 0 0 1000 óra

0 0 0 1 52 01 Min ségbiztosítási auditor 250 óra

52 345 01 Hatósági és közigazgatási ügyintéz

0 0 1 0 52 01 Migrációs ügyintéz  II.
0 0 1 0 52 02 Nyilvántartási és okmányügyintéz
0 0 1 0 52 03 Településfejlesztési szakel adó
0 0 0 1 61 01 Migrációs ügyintéz  I. 400 óra

54 347 01
Idegennyelvi ügyfélkapcsolati 
szakügyintéz

0 0 1 0 54 01
Emberi er forrás ügyfélkapcsolati 
szakügyintéz

0 0 1 0 54 02 Európai üzleti asszisztens

0 0 1 0 54 03
IT helpdesk ügyfélkapcsolati 
szakügyintéz

0 0 1 0 54 04
Távközlési ügyfélkapcsolati 
szakügyintéz

33 346 01 Irodai asszisztens 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gépíró
0 1 0 0 31 02 Gépíró, szövegszerkeszt

0 0 0 1 52 01
Jegyz könyvvezet , beszédleíró-
gyorsíró

600 óra

301. 55 346 01 Jogi asszisztens 0 0 0 0 16 2000. i 2 év 3511 OM

52 347 02
Személyes ügyfélszolgálati 
asszisztens

0 0 0 0 600 óra

0 0 0 1 52 01 Közszolgáltatási ügyintéz 600 óra

52 347 03
Telefonos és elektronikus 
ügyfélkapcsolati asszisztens

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Számítógépes adatrögzít
0 1 0 0 31 02 Telefonkezel
0 1 0 0 52 01 Telemarketing asszisztens

304. 54 347 02 Ügyfélkapcsolati vezet 0 0 0 0 16 2006.
0,5 év

600 óra
3629 OM

54 346 01 Ügyintéz  titkár 0 0 0 0
2 év

2000 óra
0 0 0 1 54 01 Idegennyelvi titkár 600 óra
0 0 0 1 54 02 Iskolatitkár 600 óra

55 346 02 Ügyviteli szakügyintéz
0 0 1 0 55 01 Gazdasági idegennyelv  levelez
0 0 1 0 55 02 Titkárságvezet

52 341 01 Autó- és motorkerékpár-keresked  1 0 0 0 0

0 1 0 0 33 01
Autó- és motorkerékpár-eladó, -

kölcsönz  1

52 341 02 Becsüs
0 1 0 0 52 01 Drágak -meghatározó

0 0 1 0 52 01
Becsüs  – a szakirány 
megjelölésével

31 341 01 Bolti eladó
0 0 1 0 31 01 Bútor- és lakástextil-eladó
0 0 1 0 31 02 Cip eladó
0 0 1 0 31 03 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
0 0 1 0 31 04 Porcelán- és vasedény-eladó
0 0 1 0 31 05 Ruhaeladó
0 0 1 0 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó

51 789 01
Fényképész és fotótermék-
keresked

0 0 1 0 51 01 Eseményrögzít
0 0 1 0 51 02 Filmlaboráns

OM2 év      2500 óra 5111

OM
2 év          2000 

óra
5341

3627

309. 17 2006.

306. 16 2006. i

16 1993. OM4191

OM200 óra 4292

302. 4291

303. 16 2006.

16 2006.

OM-FMM
2 év

2000 óra
3629

OM

1 év            1200 
óra

4193

OM

298. 16 2006.

300. 16 1993.

299. 16 2006.

PM1250 óra 3522

OM3192

BM-KvVM
1 év

1000 óra 3602

PM2 év 3619

PM200 óra 4211

1993.

1000 óra

OM800 óra

307. 17 2006.

308. 17 1993.

310. 17

293. 15

305.

295. 15 2003.

2006. i

296.

297. 16 2006.

15 2006.

OM2 év 3601

GKM-OM5111
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3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

55 345 01 Kereskedelmi menedzser

0 0 1 0 55 01 Európai Uniós üzleti szakügyintéz

0 0 1 0 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser

0 0 1 0 55 03 Kis- és középvállalkozási menedzser

0 0 1 0 55 04 Külgazdasági üzletköt

0 0 1 0 55 05
Nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéz

0 0 1 0 55 06 Reklámszervez  szakmenedzser
0 0 1 0 55 07 Üzletviteli szakmenedzser

55 345 02 Kereskedelmi menedzserasszisztens

0 0 1 0 55 01
Logisztikai m szaki
menedzserasszisztens

0 0 1 0 55 02
Terméktervez , m szaki
menedzserasszisztens

52 341 04 Kereskedelmi ügyintéz 0 0 0 0
1 év

1000 óra
0 0 0 1 52 01 Külgazdasági ügyintéz 600 óra

52 341 05 Keresked
0 0 1 0 52 01 Bútor- és lakástextil-keresked
0 0 1 0 52 02 Élelmiszer- és vegyiáru-keresked

0 0 1 0 52 03
Ruházati (textil-, konfekció-, cip -)
keresked

52 341 06 Keresked , boltvezet  4 0 0 0 0 800 óra
0 0 0 1 54 01 Kereskedelmi bolthálózat szervez 350 óra

51 341 01 Kultúrcikk-keresked 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Hírlapárus, trafikos

0 1 0 0 51 01 Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönz

0 1 0 0 52 01 Könyvesbolti eladó
0 1 0 0 51 02 Óra-ékszer és díszm áru eladó
0 1 0 0 31 02 Papír írószer eladó
0 0 0 1 52 01 Antikváriumi keresked 500 óra

317. 54 341 01 Külkereskedelmi üzletköt 0 0 0 0 17 1993.
2 év

2000 óra
3621 OM

52 213 02 Látszerész és fotócikk-keresked  4 0 0 0 0
2 év

2000 óra
0 0 0 1 52 01 Optometrista 500 óra

52 345 03 Logisztikai ügyintéz 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Anyagbeszerz
0 1 0 0 31 02 Áruterít
0 1 0 0 31 03 Veszélyesáru-ügyintéz

0 0 0 1 54 01
Nemzetközi szállítmányozási 
ügyintéz

600 óra

52 342 01 Marketing- és reklámügyintéz 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Hirdetési ügyintéz

33 341 01
Mintabolti értékesít ,
szolgáltatásértékesít

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Bolti pénztáros
0 1 0 0 33 01 E-keresked
0 1 0 0 33 02 Játéktermi felügyel  (krupié)

0 1 0 0 31 02
Kereskedelmi és szolgáltatási 
ügynök

0 1 0 0 31 03 Szerencsejáték-értékesít

33 341 02
M szaki szerszám- és 
alkatrészkeresked

0 1 0 0 31 01 Autóalkatrész-eladó

0 1 0 0 31 02
Épületgépészeti anyag- és 
alkatrészeladó

0 1 0 0 31 03 Gépészeti anyag- és alkatrészeladó

0 1 0 0 31 04 Telepi épít anyag-eladó

0 1 0 0 31 05
Villamossági anyag- és 
alkatrészeladó

0 0 1 0 33 01 Autóalkatrész-keresked
0 0 1 0 33 02 Épít anyag-keresked

0 0 1 0 33 03
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-
keresked

0 0 1 0 33 04
Villamossági anyag- és alkatrész-
keresked

33 341 03 M szakicikk-keresked 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Kisgép- és m szakicikk-kölcsönz
0 1 0 0 31 01 M szakicikk-eladó

52 341 08 Piacfelügyel 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gombaszakellen r

325. 52 841 02 Postai ügyintéz 0 0 0 0 17 2006.
1 év           1400 

óra
3612 IHM

OM-GKM2000 óra 5119

2006. OM-FVM600 óra 3629

OM

322. 17 2006.

OM
1 év            1000 

óra
3622

321. 17 2006. OM600 óra 4219

OM5341

OM

2 év
2000 óra

3621

NKÖM-OM
2 év          2000 

óra 5112316. 17 1993.

OM2 év 1349

17 2006.

17 2006.

311. 17 1997. i

5111

318.

319. 17 2001.

323. 17

320.

17 1993.

2 év
2000 óra

2006.

17 1993.

315. 17 2006.

OM2 év      2500 óra 5112314.

OM5111

312. 17

OM3621313.

OM2 év 14142006. i

324. 17
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szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

326. 52 342 02 PR ügyintéz 0 0 0 0 17 2006. 900 óra 3622 OM
31 341 02 Raktáros 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Áruösszeállító
0 1 0 0 21 02 Raktárkezel
0 1 0 0 31 01 Színházi kellékes

328. 51 341 02 Régiségkeresked 0 0 0 0 17 2006. 800 óra 5111 OM
31 341 03 Tölt állomás-kezel 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Gázcseretelep-kezel
31 341 04 Vegyesiparcikk-keresked 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Agrokémiai és növényvédelmi 
keresked

0 1 0 0 31 02 Gyógynövénykeresked
0 1 0 0 31 03 Piaci, vásári keresked
0 1 0 0 31 04 Rövid- és méteráru-eladó
0 1 0 0 31 05 Sport- és játékeladó

51 215 01
Virágköt , -berendez , virágbolti 
eladó

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Virágbolti eladó
0 1 0 0 51 01 Virágdekorat r
0 1 0 0 31 02 Virágköt  5

332. 33 811 01 Cukrász 4 0 0 0 0 18 1993.
3 év

3000 óra
5122 OM

333. 52 811 01 Élelmezésvezet 0 0 0 0 18 1993. 1200 óra 5129 OM-EüM
334. 52 812 01 Hostess 0 0 0 0 18 2006. 300 óra 3644 OM

335. 54 812 01 Idegenvezet 0 0 0 0 18 1993.
2 év

2000 óra
3642 OM

31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Mez gazdasági gazdaasszony
0 1 0 0 21 01 Szállodai szobaasszony

337. 33 811 02 Pincér 4 0 0 0 0 18 1993.
3 év

3000 óra
5123 OM

33 811 03 Szakács 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Gyorséttermi- és ételeladó
0 1 0 0 21 01 Konyhai kisegít
0 0 0 1 33 01 Diétás szakács 600 óra

339. 54 812 02 Szállodai portás, recepciós 0 0 0 0 18 1993. 1000 óra 3643 OM
54 812 03 Utazásszervez  és -közvetít 0 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Protokollügyintéz
0 1 0 0 52 02 Utazásközvetít

0 0 0 1 54 01 Rendezvény- és konferenciaszervez 300 óra

0 0 0 1 54 02 Utazásszervez  menedzser 500 óra

55 812 01
Vendéglátó és idegenforgalmi 
szakmenedzser

0 0 1 0 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser 3641
0 0 1 0 55 02 Vendéglátó szakmenedzser 1415

52 811 02 Vendégl s 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Étkezdés
0 1 0 0 31 02 Mixer
0 1 0 0 31 03 Vendéglátó eladó
0 0 0 1 52 01 Vendéglátásszervez 800 óra

31 861 01 Biztonsági r 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Test r
0 1 0 0 31 02 Vagyon r
0 0 0 1 31 01 Bank r 100 óra
0 0 0 1 31 02 Fegyveres biztonsági r 100 óra
0 0 0 1 31 03 Kutyavezet  – biztonsági r 500 óra
0 0 0 1 31 04 Pénzszállító 100 óra
0 0 0 1 31 05 Rendezvénybiztosító 100 óra

54 861 01 Biztonságszervez  I. 0 0 0 0
0 1 0 0 33 01 Biztonságszervez  II.

31 861 02 Biztonságtechnikai szerel , kezel 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Biztonságtechnika-kezel

0 1 0 0 31 01
Elektronikus vagyonvédelmi 
rendszerszerel

0 1 0 0 31 02
Mechanikus vagyonvédelmi 
rendszerszerel

52 861 01 Büntetésvégrehajtási felügyel  I. 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Büntetésvégrehajtási felügyel  II.
0 0 0 1 52 01 Büntetésvégrehajtási f felügyel  850 óra

347. 33 815 01 Fodrász 4 0 0 0 0 19 1993.
3 év

3000 óra
5311 OM

54 725 01 Grafológus 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Grafológus szakasszisztens

52 215 01 Hangszerkészít  és -javító 2; 4

0 1 0 0 31 01 Zongorahangoló

0 0 1 0 52 01
Hangszerkészít  – a 
hangszercsoport megjelölésével

OM
3 év

3000 óra
7526349. 19 2001.

IM
1 év

1130 óra 5363

OM1200 óra 5319

346. 19 1997.

BM

320 óra

5365

345. 19 2006. BM
1 év

1300 óra
5399

343. 19 2006.

OM2 év

OM
2 év

2000 óra 5121

OM-EüM
3 év

3000 óra 5124

OM

1év           1000 
óra

3641

338. 18 1993.

FVM-OM
2 év

2000 óra
5119

OM-FVM1800 óra 5129

OM400 óra 7530

329. 17 1993. OM360 óra 5112

327. 17 2006.

348. 19 2003.

1993. BM600 óra 5369

342. 18

341. 18

340. 18 2006.

18 1995.

2006.

1997. i

OM-FVM330. 17 2006. 1800 óra 5111

1993.

344. 19

331. 17

336.
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Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

52 861 02 Határrendész 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Objektum r és kísér
0 0 0 1 52 01 Kutyavezet  – határ r 400 óra

52 863 01
Honvéd tiszthelyettes I. 

(az ágazat megjelölésével) 3
0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Alapfokú katonai vezet helyettes I.

31 863 02
Honvéd tiszthelyettes II. 
(az ágazat megjelölésével)

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Alapfokú katonai vezet helyettes II.

353. 54 863 01
Honvéd zászlós (az ágazat 

megjelölésével) 3 0 0 0 0 19 2003. 700 óra 0110 HM

52 341 03 Ingatlanközvetít 0 0 0 0 450 óra

0 0 0 1 54 01
Ingatlanvagyon-értékel  és
-közvetít

600 óra

355. 31 815 01 Kéz- és lábápoló, m körömépít 0 0 0 0 19 1993. 600 óra 5313 OM

356. 52 815 01 Kozmetikus 4 0 0 0 0 19 1993.
2 év

2000 óra
5312 OM

357. 52 861 03 Közterületfelügyel 0 0 0 0 19 2004. 360 óra 5355 BM

31 853 04
Köztisztasági munkagép- és 

járm kezel  1 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Településtisztasági
szippantógépkezel

359. 52 214 01 Lakberendez  4 0 0 0 0 19 1993. 2000 óra 2624 OM

360. 52 861 04 Magánnyomozó 0 0 0 0 19 1996. 450 óra 3525 BM
55 810 01 Mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 01 Energetikai mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 02
Építettkörnyezetmérnök-asszisztens
(a szakirány megjelölésével)

0 0 1 0 55 03 Faipari termelésszervez
0 0 1 0 55 04 Gépipari mérnökasszisztens
0 0 1 0 55 05 Hálózati informatikus
0 0 1 0 55 06 Kohómérnök asszisztens
0 0 1 0 55 07 Könny ipari mérnökasszisztens
0 0 1 0 55 08 Mechatronikai mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 09
M szaki informatikai 
mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 10 Vegyész mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 11 Vegyipari gépészmérnök-asszisztens

0 0 1 0 55 12 Villamosmérnök-asszisztens
362. 52 345 04 Munkaelemz 0 0 0 0 19 1993. 800 óra 3155 OM
363. 54 862 01 Munkavédelmi technikus 0 0 0 0 19 1993. 300 óra 3152 FMM

31 861 03 Parkoló r 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Díjbeszed -leolvasó

52 861 05 Polgárivédelmi el adó 0 0 0 0 350 óra

0 0 0 1 54 01
Katasztrófavédelmi és polgárivédelmi 
f el adó

250 óra

61 861 01 Rendészeti szervez
0 0 1 0 61 01 Határrendész-szervez

0 0 1 0 61 02
Katasztrófavédelmi-polgárivédelmi
szervez

0 0 1 0 61 03 Rend rszervez
0 0 1 0 61 04 T zoltószervez

52 861 06 Rend r 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Kormány r
0 0 0 1 52 01 Kutyavezet  – rend r 400 óra

368. 31 543 06 Sportszerjavító 0 0 0 0 19 2006.
2 év

2000 óra
7514 OM

54 345 04 Szabványalkotó 0 0 0 0
0 1 0 0 52 01 Szabvány-ügyintéz

31 814 01 Takarító 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Takarítógép-kezel

52 814 01 Társasházkezel 0 0 0 0 400 óra
0 0 0 1 54 01 Ingatlankezel 600 óra

372. 52 853 01 Települési közösségi szolgáltató 0 0 0 0 19 2006. 800 óra 5359 BM
51 853 01 Temetkezési szolgáltató 0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Temetkezési asszisztens
0 1 0 0 21 01 Temet i munkás

51 861 01 T zoltó 0 0 0 0 650 óra
0 0 0 1 54 01 T zoltó technikus 1200 óra

52 861 07 T zvédelmi el adó 0 0 0 0 350 óra
0 0 0 1 54 01 T zvédelmi f el adó 250 óra

54 543 03 Üvegtechnikus, ipari üvegm ves 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Üvegcsiszoló
0 1 0 0 31 02 Üvegfúvó

BM3521

376. 19 2006. OM
2 év

2000 óra
7524

375.

BM800 óra 5354

374. 19 1993. BM5362

373. 19 2001.

371. 19 1999.

370. 19 2004.

369. 19 1993.

1993. BM
2 év

2000 óra 5361

BM200 óra 5391

365. 19 2006. BM3524

2 év 3129

364. 19 2006.

361. 19 2006. i

TNM3621

352.

358. 19 2006.

354. 19 1995.

351. 19 2003.

19 2003. HM
1 év

1000 óra
0310

BM

OM400 óra 9111

TNM5359

367. 19

OM300 óra 8331

OM-IHM

366. 19 2006.

350. 19 1993.
2 év

2000 óra 0210

19 2002.

HM
2 év

2000 óra
0210

OM400 óra 3199

BM1050 óra 5361
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szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-
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képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-
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Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe
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éve

Kizárólag
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rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

377. 54 861 02 Végrehajtó 0 0 0 0 19 2006. 600 óra 3513 OM

31 521 01
Agrárgazdasági gépszerel ,

gépjavító 5

0 0 1 0 31 01 Erdészeti gépszerel , gépjavító
0 0 1 0 31 02 Kertészeti gépszerel , gépjavító

0 0 1 0 31 03
Mez gazdasági gépszerel ,
gépjavító

0 0 0 1 33 01 Dieseladagoló-javító 300 óra
0 0 0 1 33 02 Er - és munkagépjavító 300 óra
0 0 0 1 33 03 Hidraulika-javító 300 óra
0 0 0 1 33 04 Járm elektromos szerel 300 óra

52 621 01 Agrárkörnyezetgazda 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Bioállat-tartó és tenyészt
0 1 0 0 31 02 Biomasszael állító
0 1 0 0 31 03 Bionövény-termeszt
0 1 0 0 33 01 Ökogazda

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens

0 0 1 0 55 01
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

0 0 1 0 55 02
Élelmiszeripari menedzser 
(a szakirány megjelölésével)

3629

0 0 1 0 55 03 Ménesgazda 6134

0 0 1 0 55 04
Mez gazdasági
menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

3124

0 0 1 0 55 05
Mez gazdasági m szaki
menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

3117

54 621 01 Agrártechnikus
0 1 0 0 31 01 Mez gazdasági vállalkozó
0 0 1 0 54 01 Agrárrendész
0 0 1 0 54 02 Mez gazdasági technikus
0 0 1 0 54 03 Vidékfejlesztési technikus

0 0 0 1 54 01
Agrár közgazdasági és 
áruforgalmazó technikus

800 óra

55 621 02 Agrártechnológus

0 0 1 0 55 01
Baromfitenyészt  és 
baromfitermék-el állító technológus

3124

0 0 1 0 55 02
Gyógynövény- és 
f szernövénytermeszt  és -
feldolgozó

6121

0 0 1 0 55 03
Hulladékgazdálkodási technológus 
(a szakterület megjelölésével)

3126

0 0 1 0 55 04
Mez gazdasági laboratóriumi 
szakasszisztens

0 0 1 0 55 05
Növénytermeszt  és növényvéd
technológus

6411

0 0 1 0 55 06
Sertéstenyészt  és 
sertéstermék-el állító technológus

3124

0 0 1 0 55 07 Vadgazdálkodási technológus 3125
31 621 01 Állatgondozó 5

0 1 0 0 21 01 Állattartó-telepi munkás
0 0 1 0 31 01 Állatkerti állatgondozó
0 0 1 0 31 02 Cirkuszi állatgondozó
0 0 1 0 31 03 Haszonállat-gondozó

31 621 02 Állattartási szolgáltató 5

0 0 1 0 31 01 Ebrendész
0 0 1 0 31 02 Kutyakiképz
0 0 1 0 31 03 Kutyakozmetikus

31 621 03 Állattenyészt  5

0 0 1 0 31 01 Állattenyészt  (baromfi és kisállat) 5

0 0 1 0 31 02 Állattenyészt (juh és kecske) 5

0 0 1 0 31 03 Állattenyészt (sertés) 5

0 0 1 0 31 04 Állattenyészt  (szarvasmarha) 5

54 621 02
Állattenyészt  és állategészségügyi 
technikus

0 1 0 0 33 01
Állatorvosi, állategészségügyi 
szaksegéd

0 0 1 0 54 01 Állategészségügyi technikus
0 0 1 0 54 02 Állattenyészt  technikus

386. 20 1993.

FVM500 óra 5319

385. 20 2001. FVM
2 év

2000 óra

FVM2 év

381. 20 2006. FVM

2 év
2000 óra

3124

380. 20 2006. i

2002. FVM-KvVM
2 év          2000 

óra
6112

FVM

2 év
2000 óra

7433378. 20 2006.

379. 20

382. 20 2006.

2006.

i

1993.

384. 20

383. 20

FVM-KvVM-OM2 év

FVM1000 óra 6139

6131

FVM
2 év

2000 óra
3124
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Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

387. 31 621 04 Belovagló 5 0 0 0 0 20 1993.
2 év           2000 

óra
6134 FVM

33 622 01 Dísznövénykertész 5 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Faiskola és csemetekert-kezel

0 1 0 0 21 01
Faiskolai, csemetekerti, f ztelepi
munkás

0 1 0 0 31 02 Mikroszaporító
0 1 0 0 31 03 Növényházi dísznövénytermeszt
0 1 0 0 31 04 Szabadföldi dísznövénytermeszt
0 1 0 0 21 02 Szövettenyészt

31 623 01 Erdészeti szakmunkás 5 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01
Erdei melléktermékgy jt  és -
hasznosító

0 1 0 0 31 01 Erdészeti növényvéd
0 1 0 0 21 02 Erd m vel
0 1 0 0 31 02 Erd r
0 1 0 0 31 03 Fakitermel
0 1 0 0 21 03 Motorf rész-kezel
0 0 0 1 33 01 Lakott-területi fakitermel 200 óra

390. 54 623 01 Erdésztechnikus 0 0 0 0 20 2001.
2 év

2000 óra
3125 FVM

54 581 01
Földmér , térképész és 
térinformatikai technikus

0 1 0 0 51 01 Digitálistérkép- kezel
0 1 0 0 51 02 Fotogrammetriai kiértékel
0 1 0 0 51 03 Földügyi számítógépes adatkezel
0 1 0 0 52 01 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéz

0 1 0 0 52 02
Térinformatikai
menedzserasszisztens

0 0 1 0 54 01 Földmér  és térinformatikai technikus

0 0 1 0 54 02 Térképésztechnikus

0 0 0 1 54 01
Földügyi térinformatikai 
szaktechnikus

600 óra

0 0 0 1 54 02 Kataszteri szaktechnikus 600 óra

0 0 0 1 54 03 Létesítménygeodéta szaktechnikus 600 óra

0 0 0 1 54 04 Távérzékelési szaktechnikus 600 óra
33 621 02 Gazda 5 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Aranykalászos gazda
0 1 0 0 21 01 Ezüstkalászos gazda
0 1 0 0 21 02 Mez gazdasági munkás

31 624 01 Halász, haltenyészt  5 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Elektromos halászgép kezel je
0 1 0 0 31 02 Hal r
0 1 0 0 31 03 Horgásztókezel

394. 51 621 01 Hobbiállat-tenyészt  és -forgalmazó 0 0 0 0 20 2004. 1000 óra 6139 FVM

31 01 Inszeminátor
0 0 1 0 31 01 Inszeminátor (baromfi és kisállat)
0 0 1 0 31 02 Inszeminátor (juh és kecske)
0 0 1 0 31 03 Inszeminátor (ló)
0 0 1 0 31 04 Inszeminátor (sertés)
0 0 1 0 31 05 Inszeminátor (szarvasmarha)

31 622 01 Kertész 5

0 1 0 0 21 01 F szernövény-termeszt
0 1 0 0 21 02 Gombatermeszt
0 1 0 0 21 03 Gyógynövénytermeszt
0 1 0 0 21 04 Kertészeti kisgépek kezel je
0 1 0 0 21 05 Kerti munkás
0 0 1 0 31 01 Dohánykertész 5

0 0 1 0 31 02 Gyümölcstermeszt  5

0 0 1 0 31 03 Sz l termeszt  5

0 0 1 0 31 04 Zöldségtermeszt  5

397. 52 621 02 Laborállat-tenyészt  és -gondozó 0 0 0 0 20 2006.
2 év

2000 óra
6137 FVM

31 621 05 Lótartó és -tenyészt  5 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Fogathajtó

399. 52 812 02 Lovastúra-vezet 0 0 0 0 20 1993.
2 év           2000 

óra
5129 FVM

31 621 06 Méhész 5 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Méhészeti munkás

FVM1000 óra 6137

FVM
2 év

2000 óra
6113

398. 20 1993. FVM
2 év

2000 óra
6134

FVM1800 óra 6311

395. 20 1993. FVM500 óra 3250

FVM

2 év
2000 óra

3112

392. 20 2001. FVM
2 év          2000 

óra
6140

FVM
2 év

2000 óra
6116

389. 20 1993. FVM
2 év

2000 óra 6211

396. 20 1993.

400. 20 1993.

393. 20 1993.

391. 20 2001.

388. 20 1993.
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terület
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szak-
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elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint
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szám
szint
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szám
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szám
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szám
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Szakképesítések köre
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id tartama
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Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

31 521 19 Mez gazdasági gépkezel  5 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01
Meliorációs, kert- és parképít gép
kezel

0 1 0 0 31 02
Mez gazdasági er - és 
munkagépkezel

0 1 0 0 31 03 Mez gazdasági rakodógép kezel
0 1 0 0 31 04 Növényvédelmi gép kezel je
0 1 0 0 31 05 Önjáró betakarítógép kezel je

31 521 20
Mez gazdasági gépüzemeltet ,

gépkarbantartó 5 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Állattartó-telepi gépkezel
0 1 0 0 31 01 Fej - és tejkezel gép kezel je
0 1 0 0 31 02 Keltet gép-kezel
0 1 0 0 31 03 Kertészetigép-kezel
0 1 0 0 31 04 Majorgép-kezel

0 1 0 0 31 05
Mez gazdasági szárítóüzemi gép 
kezel je

33 521 06 Mez gazdasági kovács

0 0 1 0 33 01
Mez gazdasági munkagépjavító 
kovács

0 0 1 0 33 02 Patkolókovács

54 621 03
Növénytermesztési, kertészeti és 
növényvédelmi technikus

0 1 0 0 31 01 Növénytermeszt  5

0 1 0 0 31 02 Növényvéd  és méregraktár-kezel
0 1 0 0 31 03 Vet magtermeszt

0 0 1 0 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

0 0 1 0 54 02
Növénytermeszt  és növényvédelmi 
technikus

54 622 01 Parképít  és -fenntartó technikus 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Golfpálya-fenntartó
0 1 0 0 33 01 Kertépít  5

0 1 0 0 31 02 Kertfenntartó
0 1 0 0 21 01 Parkgondozó
0 1 0 0 31 03 Temet kertész

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Vadász, vadtenyészt  5

33 621 01 Borász 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Pincemunkás
0 0 0 1 52 01 Somelier (borpincér) 500 óra
0 0 0 1 51 01 Vincellér 5 500 óra

33 541 01 Édesipari termékgyártó 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Cukorkagyártó
0 1 0 0 31 02 Csokoládétermék-gyártó
0 1 0 0 31 03 Kávé- és pótkávégyártó
0 1 0 0 31 04 Keksz- és ostyagyártó

54 541 01 Élelmiszeripari technikus
0 0 1 0 54 01 Bor- és pezsg gyártó technikus
0 0 1 0 54 02 Cukoripari technikus
0 0 1 0 54 03 Dohányipari technikus
0 0 1 0 54 04 Édesipari technikus
0 0 1 0 54 05 Élelmiszer-higiénikus
0 0 1 0 54 06 Erjedés- és üdít italipari technikus
0 0 1 0 54 07 Hús- és baromfiipari technikus

0 0 1 0 54 08
Malom- és keveréktakarmány-ipari 
technikus

0 0 1 0 54 09 Süt - és cukrászipari technikus
0 0 1 0 54 10 Tartósítóipari technikus
0 0 1 0 54 11 Tejipari technikus

33 541 02
Erjedés- és üdít ital-ipari
termékgyártó

0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Ecetgyártó
0 1 0 0 31 01 Éleszt gyártó
0 1 0 0 31 02 Gyümölcspálinka-gyártó
0 1 0 0 31 03 Keményít gyártó
0 1 0 0 31 04 Sörgyártó
0 1 0 0 33 01 Szesz- és szeszesitalgyártó
0 1 0 0 31 05 Szikvízgyártó
0 1 0 0 31 06 Üdít ital- és ásványvízgyártó

FVM-OM
2 év

2000 óra
7223

FVM
2 év

2000 óra
7218

409. 21 2001. FVM
2 év

2000 óra
3113

2 év
2000 óra

7222

408. 21 1993.

407. 21 1993.

FVM
2 év

2000 óra
3124

405. 20 1993. FVM
2 év

2000 óra
3129

404. 20 1993.

FVM2000 óra 8293

403. 20 2001. FVM2000 óra 7426

402. 20 2006.

FVM2000 óra 8319

21 2006.

401. 20 2001.

406. 20 1993. FVM
2 év

2000 óra
3125

FVM

410.
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Országos Képzési Jegyzék 2006

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FEOR

szám

Szakma-

csoport

Rész-szakképesítés

Azonosító

szám

Azonosító

szám
Jegyzékbe

kerülés

éve

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Szakképesítések köre

A szakképesítés 

megszerzéséhez

szükséges

képzés maximális 

id tartama

Ráépülés

megnevezés megnevezés

Elágazás

Azonosító szám Azonosító

szám

A szakmai és

vizsgakövetelmény

meghatározására

feljogosított

miniszter

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

31 541 01 Húsipari termékgyártó 4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Baromfifeldolgozó
0 1 0 0 21 02 Bélfeldolgozó
0 1 0 0 31 01 Bolti hentes
0 1 0 0 21 03 Csontozó munkás
0 1 0 0 21 04 Halfeldolgozó
0 1 0 0 31 02 Szárazáru készít
0 1 0 0 21 05 Vágóhídi munkás

33 541 03 Molnár 4 0 0 0 0
0 1 0 0 31 01 Keveréktakarmány-gyártó

33 541 04 Pék-cukrász 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Gyorspékségi süt  és eladó
0 1 0 0 21 02 Mézeskalács-készít
0 1 0 0 31 01 Pék 4

0 1 0 0 21 03 Süt ipari munkás
0 1 0 0 21 04 Száraztésztagyártó

33 541 05 Tartósítóipari termékgyártó 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Gyümölcsfeldolgozó
0 1 0 0 21 02 H t ipari munkás
0 1 0 0 31 01 Konzervgyártó
0 1 0 0 31 02 Növényolajgyártó
0 1 0 0 21 03 Olajüt
0 1 0 0 21 04 Savanyító
0 1 0 0 21 05 Zöldségfeldolgozó

33 541 06 Tejtermékgyártó 4 0 0 0 0
0 1 0 0 21 01 Els dleges tejkezel

0 1 0 0 31 01 Friss és tartós tejtermékek gyártója

0 1 0 0 31 02 Sajtkészít
51 541 01 Vágóállat-min sít

0 0 1 0 51 01 Juhmin sít
0 0 1 0 51 02 Marhamin sít
0 0 1 0 51 03 Sertésmin sít

FVM
2 év

2000 óra
7214

416. 21 1995. FVM1000 óra 7211

2 év
2000 óra

7212

415. 21 1993.

414. 21 2006.

FVM
2 év

2000 óra
7215

413. 21 1993. FVM-OM
3 év

3000 óra
7216

411. 21 2006. FVM
2 év

2000 óra
7211

412. 21 1993.

FVM



2. számú melléklet az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez

Elõlap
szakképesítésnek az OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosításához,

illetõleg szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törléséhez

Javaslattevõ(k) neve:

székhelye:

Új szakképesítés*

Módosítandó szakképesítés*

Törlendõ szakképesítés*

OKJ-ben szereplõ adatok:
1. Szakképesítés azonosító száma: 1–2. szint, 3–5. tanulmányi terület, 8–11. szakképesítés köre (alap-, rész-, elágazó,

ráépülõ), 12–13. rész-, elágazás, ráépülés szintje, XX-sorszám (OM tölti ki)

XX XX

2. A szakképesítés megnevezése (fejezze ki a szakképesítést, illetõleg a betölthetõ foglalkozás jellemzõit, és legfel-
jebb két magyar szóból álljon):

3. Hozzárendelt FEOR szám (a szakképesítéssel betölthetõ legjellemzõbb foglalkozás FEOR száma):
4. Szakképesítések köre*: alap- rész- elágazás ráépülés
5. Szakmacsoport: sorszám (1–21)
6. Jegyzékbe kerülés éve (az OM rendelet fogja meghatározni):
7. Kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés*: igen nem
8. A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama (szakképzési évfolyamok száma, óra-

szám):
9. A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter:

Egyéb adatok:
1. A szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel (alap, rész-, elágazás, ráépülés)
2. A képzésben résztvevõk becsült száma egy év alatt:
3. Munkaadók, akik vállalják a gyakorlati képzést
4. Elméleti képzõhelyek, ahol a képzést indítani tervezik
5. A munkaügyi központ elõrejelzése az adott szakképesítéssel betölthetõ munkahelyek számára

* A kívánt rész aláhúzandó.
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Az oktatási miniszter
2/2006. (II. 17.) OM

rendelete
az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási,

az Országos szakmai szakértõi és az Országos
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl,

valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint

egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
45. §-ának (2) bekezdésében, 94. §-a (1) bekezdésének a),
c) és j) pontjában, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 4. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizs-
gaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenység-
rõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban:
szakértõi rendelet) 5. §-a (4) bekezdésének e) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) A szakmai névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos
pályázathoz csatolni kell:]

„e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát, ki-
véve, ha a kérelem elõterjesztése vagy a bírálati díj befize-
tése elektronikus úton történik.”

(2) A szakértõi rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdés-
sel egészül ki:

„(3) Amennyiben a pályázó elektronikus úton nyújtja be
pályázatát, annak e jogszabály által elõírt kötelezõ közok-
irati mellékletei elektronikus úton nem terjeszthetõek elõ.”

(3) A szakértõi rendelet 9. §-ának (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(6) A közoktatási szakértõk és vizsgaelnökök esetében
benyújtott pályázatokat azok benyújtásától számított, az Or-
szágos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés
a) pontjában meghatározott határidõn belül el kell bírálni.”

(4) A szakértõi rendelet 10. §-ának (5) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az e rendeletben megállapított bírálati díjat a vizsga-
központ, illetve a szakképesítésért felelõs miniszter által irá-
nyított minisztérium – e rendelet mellékletében meghatáro-
zott – bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott
készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A be-
fizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az államháztar-
tás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befi-
zetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rend-
jérõl szóló jogszabályokban meghatározottak szerint törté-
nik. A befizetett bírálati díj a vizsgaközpont, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa, illetve az érintett
minisztérium bevétele. A bírálati díj a bírálóbizottság felada-

tainak ellátásához, a jogorvoslati kérelmek elbírálásához, az
e feladatokkal összefüggõ személyi és tárgyi kiadások fede-
zetére használható fel. Ha a szakképesítésért felelõs miniszter
az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásába felügye-
lete alá tartozó intézményt von be, a bírálati díj az intézményi
feladatok ellátásának fedezetéül is felhasználható. A bírálati
díj elektronikus úton történõ megfizetésének szabályait kü-
lön jogszabály állapítja meg.”

(5) A szakértõi rendelet 15. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„15. § (1) A névjegyzékbe való felvétel iránti és a nyil-
vántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelem elbírá-
lásával, továbbá a névjegyzékbõl való törlés, valamint a
szakértõi tevékenység felfüggesztésével összefüggõ dön-
tés meghozatalával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény) ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

(2) Kirendelés esetén a szakértõi tevékenységért járó
munkadíj és költségtérítés megállapítása ellen a közigaz-
gatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerint jogorvoslatnak van helye.”

2. §

(1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosítá-
sáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiak-
ban: kerettanterv-rendelet) 4. § (1) bekezdésének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kerettantervet – a (2) bekezdésben meghatározott
mellékletekkel együtt – három írásos (papíralapú) pél-
dányban és egy elektronikus adathordozón elkészített pél-
dányban, vagy elektronikus úton az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközponthoz (a továbbiakban: OKÉV)
kell benyújtani.”

(2) A kerettanterv-rendelet 4. §-a (2) bekezdésének
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kerettanterv benyújtásához csatolni kell]
„d) az eljárási díj befizetésének igazolását, kivéve, ha a

kerettantervet elektronikus úton nyújtják be vagy, ha az el-
járási díj megfizetése elektronikus úton történik.”

(3) A kerettanterv-rendelet 8. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8. § Az e rendeletben szabályozott eljárásra a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után
indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkal-
mazni.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt arra, hogy
az üzemanyagárat közzétegye.

Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról számlát beszerezni.

Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 267 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 277 Ft/l

Gázolaj 260 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 7. számának II. kötetében megjelent, az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló
3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú mellékletében

a) ,,A tételek megnevezése” címû oszlopban az alábbi index-számú tételeknél
1. 006-006-01-7: a „Hidrogén-cianid” szövegrész helyesen: ,,Hidrogén-cianid ...%”;
2. 006-044-00-7: a „3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamid” szövegrész helyesen: ,,3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamid; Izoproturon”;
3. 015-096-00-X: az „O-Dietil-S-[2-(etilszulfinil)etil]-ditiofoszfát” szövegrész helyesen: ,,O,O-Dietil-S-[2-(etilszulfinil)etil]-ditiofoszfát”;
4. 015-110-00-4: az „O-4-Cianofenil-O-etil-fenilfoszfonotioát, O-(4-Cianofenil)-O-etilfenil-foszfonát” szövegrész helyesen: ,,O-4-Cianofenil-

O-etil-fenilfoszfonotioát”;
5. 015-184-00-8: a „Gglifozát” szövegrész helyesen: ,,Glifozát”;
6. 042-002-00-4: a „Tetrakisz(dimetilditetradecilammónium)-hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-muoxotetradekaoxookta-molibdát (4-)” szövegrész he-

lyesen: ,,Tetrakisz(dimetilditetradecilammónium)-hexa- -oxotetra- 3-oxodi- 5-oxotetradekaoxookta-molibdát (4-)”;
7. 042-003-00-X: a „Tetrakisz(trimetilhexadecilammónium)-hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-oxotetradekaoxookta-molibdát (4-)” szövegrész

helyesen: ,,Tetrakisz(trimetilhexadecilammónium)-hexa- -oxotetra- 3-oxodi- 5-oxotetradekaoxookta-molibdát (4-)”;
8. 080-004-00-7: a „Higany szerves vegyületei” szövegrész helyesen: ,,Higany szerves vegyületei (A jegyzékben külön szereplõket kivéve)”;
9. 601-041-00-2: a „Dibenzo(1,2:5,6)antracén” szövegrész helyesen: ,,Dibenzo(a,h)antracén”;

10. 602-039-00-4: az „1,1’-Bifenil, klór származékok;” szövegrész helyesen: ,,Poliklórbifenilek;”;
11. 603-066-00-4: a „7-Oxa-3-oxiranilbiciklo[4.1.0.]heptán Vinilciklohexán-diepoxid” szövegrész helyesen: ,,1,2-epoxi-4-epoxietilciklohexán;

Vinilciklohexán-diepoxid”;
12. 605-016-00-7: a „Glioxál etándial...%” szövegrész helyesen: ,,Glioxál ...% Etándiál ...%”;
13. 607-061-00-8: a „(D) Prop-2-énsav” szövegrész helyesen: ,,Prop-2-énsav”;
14. 609-006-00-3: az „o-Nitrotoluol” szövegrész helyesen: ,,4-Nitrotoluol”;
15. 612-035-00-4: az „o-Anizidin” szövegrész helyesen: ,,o-Anizidin; 2-Metoxianilin”;
16. 612-039-00-6: az „o-Fenetidin” szövegrész helyesen: ,,o-Fenetidin; 2-Etoxianilin”;
17. 612-051-00-1: a „4,4’-Metiléndianilin” szövegrész helyesen: ,,4,4’-Metiléndianilin; 4,4’-Diaminodifenilmetán”;
18. 612-059-00-5: a „Trientin Trietiléntetramin” szövegrész helyesen: ,,Trietiléntetramin; 3,6-Diazaoktánetilén-diamin”;
19. 612-094-00-6: a „4-(2-Klór-4-trifluormetil)fenoxi-2-fluoranilin” szövegrész helyesen: ,,4-(2-Klór-4-trifluormetil)fenoxi-2-fluoranilin-hidro-

klorid”;
20. 613-124-00-0: a „cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]2,6-dimetilmorfolin” szövegrész helyesen: ,,cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metil-

propil]2,6-dimetilmorfolin; Fenpropimorf”;
21. 613-129-00-8: a „4-Amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on” szövegrész helyesen: ,,4-Amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on; Metamit-

ron”;
22. 613-175-00-9: a „(2RS,3RS)-3-(2-Klórfenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán” szövegrész helyesen: ,,(2RS,3RS)-3-(2-Klór-

fenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán; Epoxikonazol”;
23. 617-002-00-8: a „Kumén-hidroperoxid” szövegrész helyesen: ,,Kumol-hidroperoxid”;
24. 649-074-00-1: a „(C1-C4)” szövegrész helyesen: „(C2-C4)”;
25. 649-088-00-8: a „Szénhidrogének, C1-C4 (A nyersolaj hõkrakkolásával, szárítási mûveletekkel és desztillációval kapott termék. Fõleg (C1-C10)

szénhidrogénekbõl áll.” szövegrész helyesen: ,,Szénhidrogének, C1-C4 (A nyersolaj hõkrakkolásával, abszorpciójával és
desztillációjával kapott termék. Fõleg (C1-C4) szénhidrogénekbõl áll.”;
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26. 649-089-00-3: a „Túl nyo mó an te lí tett ali fás szén hid ro gé ne ket (C1-C4) tar tal maz,” szö veg rész he lye sen: ,,Túl nyo mó an szén hid ro gé ne ket
(C1-C4) tar tal maz.”;

27. 649-091-00-4: a „bu tán el ve ze tõ frak ció” szö veg rész he lye sen: ,,bu tán men te sí tett frak ció”;
28. 649-099-00-8: a „For rás pont tar to mány: (-5)C°-(-34)C°.)” szö veg rész he lye sen: ,,For rás pont tar to mány: (-51)C°-(-34)C°);
29. 649-101-00-7: a „Túl nyo mó an ali fás szén hid ro gé ne ket (C1-C5) tar tal maz.)” szö veg rész he lye sen: ,,Túl nyo mó an te lí tett ali fás szén hid ro gé ne -

ket (C1-C5) tar tal maz.)”;
30. 649-105-00-9: a „krak ko ló ha sí tó fej ter mé kek (A C1-C4 ha sí tó ba táp lált frak ció” szö veg rész he lye sen: ,,krak ko ló sze pa rá ló fej ter mé kek

(A C3-C4 sze pa rá tor ba táp lált frak ció”;
31. 649-123-00-7: az „El sõ sor ban hid ro gént tar tal maz,” szö veg rész he lye sen: ,,El sõ sor ban hid ro gént és nit ro gént tar tal maz,”;
32. 649-154-00-6: a „Hid ro gén bõl és túl nyo mó an C1 és C3 kö zöt ti szén atom szá mú szén hid ro gé nek bõl áll.” szö veg rész he lye sen: ,,Hid ro gén bõl és

túl nyo mó an C2 és C4 kö zöt ti szén atom szá mú te lí tett ali fás szén hid ro gé nek bõl áll.”;
33. 649-155-00-1: a „kén di oxi dot” szö veg rész he lye sen: ,,hid ro gén-szul fi dot”;
34. 649-189-00-7: a „C1 és C5” szö veg rész he lye sen: ,,C1 és C4”;
35. 649-224-00-6: a „Dí zel olaj (Nyers kõ olaj desz til lá tum, C9-C20 szén atom szá mú szén hid ro gé nek ke ve ré ke. For rás pont tar to mány: 163C°-357C°)

Ha is mert a tel jes fi no mí tá si fo lya mat és iga zol ha tó, hogy a ki in du lá si anyag nem karc ino gén a be so ro lás nem karc ino gén.” szö veg -
rész he lye sen: ,,Dí zel olaj (Nyers kõ olaj desz til lá tum, C9-C20 szén atom szá mú szén hid ro gé nek ke ve ré ke. For rás pont tar to -
mány: 163C°-357 C°)”.

 (Kéz irat hi ba)

b) az „In dex-szám” címû osz lop ban a „03-023-00-X” in dex-szám he lye sen: ,,603-023-00-X”.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 12. szá má ban meg je lent, a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról szó ló 1/2002.
(I. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 24/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 1. mel lék le té ben lévõ el len õr zé si jegy zék 32., 33. és 34. sor szá mú té te le i nek sor -
szá mai he lye sen: 39., 40. és 41.

(Nyom da hi ba)
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. január hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.

A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2006. évi 18. száma tartalmazza.

A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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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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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
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