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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl 
és a szociális foglalkoztatási támogatásról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
132.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bály
sze rin ti szo cio te rá pi ás fog lal ko zá sok ra.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szo ci á lis fog lal koz ta tás: az Szt. 99/B.  §-ának (1) be -

kez dé se sze rin ti fog lal koz ta tás, mely nek for mái:
aa) mun ka-re ha bi li tá ció: az Szt. 99/D.  §-ának (1) be -

kez dé se sze rin ti, meg ál la po dás ke re té ben tör té nõ mun ka -
vég zés,

ab) fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás: az Szt.
99/E.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, mun ka vi szony ke re -
té ben tör té nõ mun ka vég zés;

b) fog lal koz ta tó: mun ka-re ha bi li tá ció ese té ben a szo -
ciális in téz mény, il let ve a nem ál la mi, egy há zi fenn tar tá sú
szo ci á lis in téz mény ese tén az in téz mény fenn tar tó ja
(a továb biak ban együtt: in téz mé nyi fog lal koz ta tó); fej -
lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ese té ben az in téz mé nyi
fog lal koz ta tó, vagy a szo ci á lis in téz ménnyel, il let ve a
fenn tar tó val az el lá tot tak szo ci á lis fog lal koz ta tá sá ra meg -
ál la po dást kö tött sze mély, szer ve zet (a továb biak ban: kül -
sõ fog lal koz ta tó).

(3) Az e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sok ban 2007.
de cem ber 31-éig a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény (a továb biak ban: Ket.) 160–163.  §-a sze rin ti elekt ro -
ni kus ügy in té zés nek he lye nincs.

I. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY

2.  §

(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge déllyel kap cso la tos
ha tó sá gi el já rás ban elsõ fo kon a szo ci á lis in téz mény szék -

he lye sze rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám -
hi va tal (a továb biak ban: me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal)
jár el.

(2) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély irán ti ké rel met
a fog lal koz ta tó nyújt ja be a me gyei szo ci á lis és gyám hi va -
tal hoz; a ké rel met fog lal koz ta tá si for mán ként és te lep he -
lyen ként kü lön kell be nyúj ta ni.

(3) A szo ci á lis fog lal koz ta tás irán ti ké re lem tar tal maz za 
a fog lal koz tat ni kí vánt sze mé lyek szá mát, az en ge dé lyez -
tet ni kí vánt fog lal koz ta tá si for ma meg je lö lé sét, a fog lal -
koz ta tás ke re té ben vé gez ni kí vánt te vé keny sé get. A ké re -
lem hez mel lé kel ni kell:

a) a fog lal koz tat ni kí vánt sze mé lyek re vo nat ko zó, az
Szt. 99/B.  § (3) be kez dés sze rin ti szak ér tõi vé le mé nyek
má so la tát;

b) a kü lön jog sza bály sze rin ti fog lal koz ta tá si szak mai
prog ra mot;

c) a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó já nak a szo ci á lis fog -
lal koz ta tás hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sát;

d) ha a kül sõ fog lal koz ta tó

da) ter mé sze tes sze mély, a vál lal ko zói en ge dély hi te les 
má so la tát,

db) jogi sze mé lyi sé gû gaz dál ko dó szer ve zet vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, az egy 
hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát,

dc) tár sa dal mi szer ve zet, egy há zi jogi sze mély, ala pít -
vány vagy köz ala pít vány, a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba be -
jegy zett ha tá lyos ada ta i ról ki adott, egy hó nap nál nem ré -
geb bi ki vo na tot,

dd) ál la mi fenn tar tá sú in téz mény vagy más költ ség ve -
té si szerv, az ala pí tó ok irat má so la tát;

e) nyi lat ko za tot a kü lön jog sza bály ban meg kö ve telt
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek tel je sí té sé rõl;

f) kül sõ fog lal koz ta tó ese tén a fog lal koz ta tás ra irá -
nyuló meg ál la po dást;

g) a fog lal koz ta tás he lyé re vo nat ko zó mun ka vé del mi,
tûz vé del mi, bal eset vé del mi sza bály za to kat;

h) a kül sõ fog lal koz ta tó, il let ve a fenn tar tó írás be li hoz -
zá já ru lá sát a köz tar to zás sal kap cso la tos adó ha tó sá gi iga -
zo lás be szer zé sé hez;

i) a fog lal koz ta tó ál tal meg kö tött ál ta lá nos fe le lõs ség -
biz to sí tást (amely a mun ka vég zés so rán har ma dik sze -
mély nek oko zott kár ese mény re vo nat ko zó an a do lo gi és a
tes ti ép ség ben be kö vet ke zett kár ra ter jed ki);

j) a fog lal koz ta tó ál tal meg kö tött mun ka adói fe le lõs -
ség biz to sí tá si szer zõ dést (amely a fog lal koz ta tó fe le lõs sé -
ge ese tén a mun ka he lyi bal ese tek re ter jed ki).

3.  §

(1) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal a szo ci á lis fog lal -
koz ta tás irán ti ké re lem el bí rá lá sá hoz be szer zi a szo ci á lis
in téz mény szék he lye, te lep he lye sze rint ille té kes
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a) Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze té nek a fog lal koz ta tás hely -
szí né re vo nat ko zó köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek,

b) tûz ol tó-pa rancs nok ság nak a fog lal koz ta tás hely szí -
né re vo nat ko zó tûz vé del mi elõ írások,

c) épí tés ügyi ha tó ság nak a fog lal koz ta tás hely szí né re
vo nat ko zó épí tés ha tó sá gi kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét iga zo ló szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát,

d) adó ha tó ság iga zo lá sát ar ról, hogy a kül sõ fog lal koz -
ta tó nak, il let ve a fenn tar tó nak le járt köz tar to zá sa nin csen.

(2) A te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let ha tá lya
alá tar to zó te vé keny ség ese tén a me gyei szo ci á lis és gyám -
hi va tal be szer zi a szo ci á lis in téz mény szék he lye, te lep he -
lye sze rint ille té kes te le pü lé si, il let ve fõ vá ro si ke rü le ti ön -
kor mány zat jegy zõ jé tõl a te lep en ge délyt.

(3) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal a szo ci á lis fog lal -
koz ta tást ha tá ro zat ban en ge dé lye zi, ha

a) a ké re lem meg fe lel az e ren de let ben elõ ír tak nak,
b) a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sok ren del ke zés re áll nak,
c) a nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó nak, il let ve a fog lal -

koz ta tó nak le járt köz tar to zá sa nin csen,
d) a ké rel me zõ biz to sít ja a kü lön jog sza bály ban meg -

ha tá ro zott tár gyi és sze mé lyi fel té te le ket,
e) a fog lal koz ta tá si szak mai prog ram meg fe lel a kü lön

jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(4) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély tar tal maz za
a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét,
b) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si for ma meg ne ve zé sét,
c) a szo ci á lis fog lal koz ta tás he lyét,
d) a szo ci á lis fog lal koz ta tás ke re té ben vég zett te vé -

keny ség meg ne ve zé sét,
e) az egy ide jû leg fog lal koz tat ha tó sze mé lyek lét szá -

mát.

(5) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal a szo ci á lis fog lal -
koz ta tá si en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ öt na pon
be lül az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ta nú sít ványt ál lít ki. A
fog lal koz ta tó a ta nú sít ványt a fog lal koz ta tás hely szí nén jól 
lát ha tó he lyen ki füg gesz ti.

4.  §

Ha kül sõ fog lal koz ta tó vég zi a fog lal koz ta tást, a fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell:

a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét,
b) szük ség ese tén az adott te vé keny ség vég zé sé re jo go -

sí tó ha tó sá gi en ge délyt vagy a szak kép zett sé get iga zo ló
irat ada ta it,

c) kü lön jog sza bály sze rint a kül sõ fog lal koz ta tó nyi -
lat ko za tát ar ról, hogy le járt köz tar to zá sa nincs, va la mint a
fog lal koz ta tó nyi lat ko za tát a szám la szá má ról, il let ve a
meg ál la po dás meg kö té sé hez szük sé ges egyéb ada tok ról,

d) a szo ci á lis fog lal koz ta tás for má ját, a fog lal koz ta ta -
tás ban részt ve võk szá mát, a fog lal koz ta tás he lyét,

e) a fog lal koz ta tás sal kap cso la to san az in téz mény tá jé -
koz ta tá sá nak for má ját, mód ját, kö rét, az in téz mény ve ze -
tõ jé nek jo go sít vá nya it,

f) a kü lön jog sza bály sze rin ti fog lal koz ta tá si szak mai
prog ra mot és fog lal koz ta tá si ter vet,

g) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás el szá mo lá si
rend jét, a fel hasz ná lá sá val kap cso la tos do ku men tu mok
ve ze té sé nek sza bá lya it, az adat szol gál ta tás rend jét, az ada -
tok ren del ke zés re bo csá tá sá nak sza bá lya it,

h) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás össze gét, át uta -
lá sá nak mód ját, idõ pont ját, el szá mo lá sá nak sza bá lya it,

i) a fog lal koz ta tás sal kap cso lat ban fel me rült költ sé gek
vi se lé sé nek sza bá lya it,

j) a szer zõ dõ fe lek kö zöt ti fe le lõs sé gi sza bá lyok meg -
ha tá ro zá sát,

k) a vi tás kér dé sek ren de zé sé nek el já rá si sza bá lya it,
l) szer zõ dés sze gés ese tén a kár té rí tés mér té ké re vo nat -

ko zó meg ál la po dást,
m) a meg ál la po dás fel mon dá sá nak sza bá lya it, a fel -

mon dás ha tár ide jét.

5.  §

(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély alap já ul szol -
gáló kö rül mé nyek ben be kö vet ke zõ vál to zást – a vál to zást
ta nú sí tó do ku men tu mok egy ide jû meg kül dé se mel lett – az
in téz mé nyi fog lal koz ta tó köz vet le nül, a kül sõ fog lal koz ta -
tó a szo ci á lis in téz mény út ján ti zen öt na pon be lül kö te les
be je len te ni a me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal nak.

(2) A fog lal koz ta tó a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély
mó do sí tá sa irán ti ké rel met nyújt be, ha neve vagy szék he -
lye meg vál to zik.

(3) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge délyt is mé tel ten ké -
rel mez ni kell, ha

a) a fog lal koz ta tó sze mé lye meg vál to zik, vagy
b) a fog lal koz ta tás hely szí ne ként má sik épü le tet, épü -

let részt kí ván hasz nál ni, vagy
c) a fog lal koz tat ni kí vánt sze mé lyek szá ma az en ge dé -

lye zett lét szá mot meg ha lad ja, vagy
d) a fog lal koz ta tá si for mát meg kí ván ja vál toz tat ni.

(4) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély is mé telt ké rel -
me zé se ese tén csak a meg vál to zott kö rül mé nyek kel kap -
cso la tos do ku men tu mo kat kell mel lé kel ni.

6.  §

(1) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal éven te leg alább
egy al ka lom mal el len õr zi, hogy a fog lal koz ta tó a szo ci á lis
fog lal koz ta tást a jog sza bá lyok ban és a szo ci á lis in téz mény 
mû kö dé si en ge dé lyé ben fog lal tak nak meg fele lõen vég zi.
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(2) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal az el len õr zés rõl
ké szült jegy zõ köny vet meg kül di a szo ci á lis in téz mény nek
és az in téz mény fenn tar tó já nak, to váb bá a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gá nak, a fõ vá ros ban
és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis
Igaz ga tó ság nak (a továb biak ban együtt: Igaz ga tó ság).

(3) A mun ka vé del mi, mun ka biz ton sá gi sza bá lyok, va la -
mint fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ese tén a mun ka -
ügyi sza bá lyok be tar tá sát – éven te leg alább egy al ka lom -
mal – az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség te rü le ti fel ügye lõ sé ge el len õr zi, és az el len õr -
zés rõl ké szült jegy zõ köny vet meg kül di a me gyei szo ci á lis
és gyám hi va tal ré szé re.

(4) Ha a me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal az el len õr zés
so rán hi á nyos sá got ész lel,

a) ha tár idõ tû zé se mel lett fel hív ja a fog lal koz ta tót a
 hiányosságok pót lá sá ra, vagy

b) az ügy nek az el lá tot tak, az el lá tá si ér dek és a szo ci á -
lis in téz mény, va la mint a kül sõ fog lal koz ta tó szem pont já -
ból is elõ nyös ren de zé se ér de ké ben a hi á nyos sá gok meg -
szün te té sé rõl a fog lal koz ta tó val ha tó sá gi szer zõ dést köt -
het, il le tõ leg

c) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge délyt vissza von ja, és
kö te le zi a fog lal koz ta tót a szo ci á lis fog lal koz ta tás azon na -
li fel füg gesz té sé re, amennyi ben a fog lal koz ta tás az el lá tot -
tak éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét sú lyo san ve szé -
lyez te ti, il let ve az el lá tot tak más al kot má nyos jo ga it sú lyo -
san sér ti.

(5) A fog lal koz ta tó ké rel mé re a (4) be kez dés a) pont ja
sze rin ti ha tár idõ in do kolt eset ben egy szer, leg fel jebb hat -
van nap pal meg hosszab bít ha tó.

(6) A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal a szo ci á lis fog lal -
koz ta tá si en ge délyt vissza von ja, ha

a) a fog lal koz ta tó fel hagy a fog lal koz ta tás sal,
b) a fog lal koz ta tó jog utód nél kül meg szû nik,
c) az en ge dély alap já ul szol gá ló, a szo ci á lis in téz mény

és a fog lal koz ta tó kö zöt ti, szo ci á lis fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló meg ál la po dás meg szû nik,

d) a (4) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset fenn áll,
e) a szak mai el len õr zés so rán fel tárt hi á nyos sá go kat a

fog lal koz ta tó a meg adott ha tár idõn be lül nem szá mol ja fel,
f) a fog lal koz ta tó el len csõd el já rás vagy fel szá mo lá si

el já rás in dul.

7.  §

A me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal meg kül di az Igaz ga -
tó ság ré szé re a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély ki bo csá -
tá sá ról, mó do sí tá sá ról, vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tot.

II. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

8.  §

(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás (a továb biak -
ban: tá mo ga tás) a köz pon ti költ ség ve tés bõl a szo ci á lis in -
téz mény ré szé re – a fenn tar tón ke resz tül – nyúj tott tá mo -
ga tás, amely a szo ci á lis fog lal koz ta tás mû köd te té sé hez,
ezen be lül

a) a fog lal koz ta tot tak mun ka-re ha bi li tá ci ós dí já hoz, il -
let ve mun ka bé ré hez és ezek já ru lé ka i hoz,

b) a kü lön jog sza bály ban elõ írt se gí tõk mun ka bé ré hez
és en nek já ru lé ka i hoz,

c) az anyag költ ség hez,
d) a köz üze mi költ ség hez,
e) az ad mi niszt rá ci ós költ ség hez,
f) az esz köz be szer zés hez

hasz nál ha tó fel.

(2) A tá mo ga tás napi össze ge egy fõ fog lal koz ta tott ra
szá mí tott át la gos költ ség, amely

a) mun ka-re ha bi li tá ci ó ban egy mun ka nap ra,
b) fej lesz tõ-fel ké szí tõ fog lal koz ta tás ban egy fi ze tett

nap ra
a le dol go zott mun ka órák sze rint dif fe ren ci ált, a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott összeg.

9.  §

(1) A tá mo ga tás ra az a szo ci á lis in téz mény jo go sult,
amely

a) fog lal koz ta tó ként szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge -
déllyel ren del ke zik, vagy

b) az el lá tot tak fog lal koz ta tá sá ra szo ci á lis fog lal koz ta -
tá si en ge déllyel ren del ke zõ fog lal koz ta tó val meg ál la po -
dást kö tött.

(2) A szo ci á lis in téz mény nem jo go sult tá mo ga tás ra
azon fog lal koz ta tott után, aki nek fog lal koz ta tá sa ré vén a
fog lal koz ta tó a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál -
la lók fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga -
tás ról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let alap ján re -
ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás ban ré sze sül.

(3) A tá mo ga tás ra jo go sult szo ci á lis in téz mény fenn tar -
tó ja a tárgy évi tá mo ga tást a szék he lye sze rint ille té kes
Igaz ga tó ság nál a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül, már mû kö dõ
szo ci á lis fog lal koz ta tás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ év de -
cem ber 1-jé ig a 3. szá mú mel lék let sze rin ti igény be je len tés 
(a továb biak ban: éves össze sí tett igény be je len tés) be nyúj -
tá sá val igé nyel he ti.
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(4) Az éves össze sí tett igény be je len tés tar tal maz za a
tárgy év ben fel hasz nál ni kí vánt tá mo ga tás éves össze gét.
Az éves össze sí tett igény be je len tés hez mel lé kel ni kell:

a) a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély má so la tát,
b) ha a fog lal koz ta tó a szo ci á lis in téz ménnyel kö tött

meg ál la po dás alap ján vég zi a fog lal koz ta tást, ezen meg ál -
la po dás má so la tát,

c) a fenn tar tó hoz zá já ru lá sát a köz tar to zás sal kap cso la -
tos adó ha tó sá gi iga zo lás be szer zé sé hez,

d) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában fog lalt, a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok fel té te le i nek tel je sí té sét alá tá masz tó, kü lön jog sza -
bály ban elõ írt iga zo lá so kat.

(5) A ha tár idõ ben be nyúj tott éves össze sí tett igény be je -
len tés ese tén a tá mo ga tást a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge -
dély jog erõ re emel ke dé sé nek nap já tól, már mû kö dõ szo -
ciális fog lal koz ta tás ese tén a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl kell
meg ál la pí ta ni. Az igény lé si ha tár idõ, il let ve az Igaz ga tó -
ság fel hí vá sa alap ján a hi ány pót lás ra, he lyes bí tés re adott
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a tá mo ga tás csak az éves
össze sí tett igény be je len tés be nyúj tá sát, il let ve a hi ány pót -
lást, he lyes bí tést kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól ál la pít ha tó
meg és fo lyó sít ha tó.

(6) Ha a szo ci á lis in téz mény mû kö dé si en ge dé lyét vagy
a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge délyt vissza von ják, a tá mo -
ga tás a szo ci á lis in téz ményt a mû kö dé si en ge dély, il let ve a 
szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély vissza vo ná sá ig idõ ará -
nyo san il le ti meg.

(7) A szo ci á lis in téz mény a fenn tar tón ke resz tül az Igaz -
ga tó ság hoz a 4. szá mú mel lék let sze rin ti igény mó do sí tás -
ban pót igényt nyújt hat be, il let ve le mond hat a támoga -
tásról.

10.  §

(1) Az 5/A. szá mú, il let ve az 5/B. szá mú mel lék let sze -
rint össze sí tett igé nyek, to váb bá a tárgy ne gye dé vet meg -
elõ zõ hó nap 20. nap já ig be ér ke zett pót igé nyek és le mon -
dá sok tá mo ga tá si össze ge ne gyed éven ként, a tárgy ne gye -
dé vet meg elõ zõ hó nap utol só nap já ig fenn tar tón ként és
fenn tar tó tí pu son ként össze sít ve, egy há zi fenn tar tók ese -
tén egy há zan ként, ezer fo rint ra ke re kít ve to váb bí tás ra ke -
rül nek a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumnak (a továb biak ban: mi nisz té ri um).

(2) A mi nisz té ri um az (1) be kez dés sze rin ti igény be je -
len tés alap ján a tá mo ga tás fe de ze tét a tárgy ne gyed év elsõ
hó nap já nak 20. nap já ig a Ma gyar Ál lam kincs tár, il le tõ leg
az Igaz ga tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) A tá mo ga tás idõ ará nyo san, havi üte me zés ben, a
tárgy hó 25. nap já ig ke rül fo lyó sí tás ra a fenn tar tó nak.

11.  §

(1) A fenn tar tó – a szo ci á lis in téz mény ál tal meg kül dött
6/A. szá mú mel lék let sze rin ti el szá mo lás alap ján –
a 6/B. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon

a) a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-éig, il let ve
b) a szo ci á lis in téz mény mû kö dé si en ge dé lye, il let ve a

szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló
jog erõs ha tá ro za tot kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
a tárgy év ben igény be vett tá mo ga tás sal el szá mol az Igaz -
ga tó ság nak.

(2) Amennyi ben a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja az el -
szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get,
a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa az el szá mo lá si kö te le zett ség tel je -
sí té sé ig fel füg gesz tés re ke rül.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve az Igaz ga tó ság a
szo ci á lis in téz mény fenn tar tó já tól ér ke zett el szá mo lást az
el szá mo lást kö ve tõ má so dik hó nap 15. nap já ig meg kül di a
mi nisz té ri um nak.

(4) Az igény jo go sult ság ban be kö vet ke zett vál to zás ra
te kin tet tel fel me rü lõ több let igény fe de ze tét az el szá mo lá si 
idõ szak ban igé nyelt, de fel nem hasz nált vagy vissza fi ze -
tett tá mo ga tás, va la mint a ka ma tok biz to sít ják. A fenn ma -
ra dó összeg a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ját il le ti meg. A pót igény ön -
kor mány za ti fenn tar tó ese té ben a 7/A. szá mú mel lék let, a
nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó ese té ben a 7/B. szá mú mel -
lék let sze rint ke rül be nyúj tás ra a mi nisz té ri um hoz.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre
vonatkozó különös szabályok

12.  §

A mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott szo ci á lis in téz mé nyek
ese té ben az e ren de let ben fog lal ta kat meg fele lõen kell al -
kal maz ni az zal, hogy

a) a ren de let II. ré szé ben a szo ci á lis in téz mény fenn tar -
tó ja he lyett a szo ci á lis in téz ményt kell ér te ni,

b) a szo ci á lis in téz mény a tá mo ga tást köz vet le nül a mi -
nisz té ri um tól igény li az éves össze sí tett igény be je len tés -
ben,

c) a szo ci á lis in téz mény a 4. szá mú mel lék let sze rin ti
igény mó do sí tást a mi nisz té ri um hoz nyújt ja be,

d) a tá mo ga tást a mi nisz té ri um fo lyó sít ja a szo ci á lis in -
téz mény ré szé re,

e) a tá mo ga tás a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za ta ter hé re tá mo ga tás ér té kû át adás sal tör té nik,

f) a szo ci á lis in téz mény a tárgy év ben igény be vett tá -
mo ga tás sal a 6/B. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon a mi -
nisz té ri um nak szá mol el,

g) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a mi nisz té ri um el len õr zi.
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A nem állami, egyházi fenntartókra vonatkozó különös
szabályok

13.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó ese -
té ben

a) a tá mo ga tás ra való jo go sult ság ról,
b) a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sa irán ti ké re lem rõl,
c) az el szá mo lás el fo ga dá sá ról, a több let tá mo ga tá si

igény rõl, il let ve a vissza fi ze tés rõl
az éves össze sí tett igény be je len tés alap ján ha tá ro zat tal
dönt.

(2) A tá mo ga tást meg ál la pí tó ha tá ro zat tar tal maz za
a) a szo ci á lis in téz mény ne vét, szék he lyét, a fenn tar tó

ne vét, szék he lyét,
b) a tá mo ga tás jog cí mét,
c) a jo go sult ság alap ját,
d) a tá mo ga tás össze gét, a fo lyó sí tás üte me zé sét,
e) a tá mo ga tás el szá mo lá sá nak ha tár ide jét, mód ját,
f) a fel nem hasz nált tá mo ga tás el szá mo lá sá nak és

vissza fi ze té sé nek rend jét, to váb bá a jo go su lat la nul fel vett, 
il let ve a jog el le ne sen fel hasz nált tá mo ga tás vissza fi ze té sé -
nek sza bá lya it és az ez zel kap cso la tos jog kö vet kez mé nye -
ket.

14.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek jog sze rû sé gét, el szá mo lá -
sá nak sza bály sze rû sé gét a nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó
ese té ben az Igaz ga tó ság a meg kül dött és a ren del ke zés re
álló ira tok alap ján, va la mint leg alább évi egy al ka lom mal
a hely szí nen el len õr zi. Az el len õr zés re az év vé gi el szá mo -
lás sal egy ide jû leg, de leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év
szep tem ber 30-áig, a szo ci á lis in téz mény meg szû né se ese -
tén a mû kö dé si en ge dély vagy a szo ci á lis fog lal koz ta tá si
en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor.

(2) Az el len õr zés ki ter jed a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ
mu ta tó szá mok meg ál la pí tá sa sza bály sze rû sé gé re. Az
Igaz ga tó ság az el len õr zés rõl jegy zõ köny vet ké szít, a szo -
ci á lis in téz mény fenn tar tó ját meg il le tõ több let tá mo ga tás -
ról, il let ve a fenn tar tó vissza fi ze té si kö te le zett sé gé rõl ha -
tá ro za tot hoz.

(3) Az Igaz ga tó ság az el len õr zés alap ján kez de mé nyez -
he ti a szo ci á lis in téz mény mû kö dé sé nek el len õr zé sét a me -
gyei szo ci á lis és gyám hi va tal nál.

(4) Az Igaz ga tó ság a szo ci á lis in téz ményt meg il le tõ
több let tá mo ga tást az el len õr zés le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül utal ja át a fenn tar tó nak.

(5) Az éves el szá mo lás kor, il let ve az el len õr zés kor fel -
me rü lõ, ezer fo rint alat ti

a) több let tá mo ga tá si igényt az Igaz ga tó ság nem utal ja
át,

b) vissza fi ze té si, ka mat fi ze té si kö te le zett sé get a szo -
ciális in téz mény fenn tar tó já nak nem kell tel je sí te nie.

15.  §

(1) A nem ál la mi, egy há zi fenn tar tó ka ma tot fi zet a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás után, ha az igé nyelt
tá mo ga tás össze ge leg alább öt szá za lék kal meg ha lad ja az
õt tény le ge sen meg il le tõ össze get (a továb biak ban: igény -
be vé te li ka mat).

(2) Az igény be vé te li ka mat mér té ke, ha a szo ci á lis in -
téz mény fenn tar tó ja az igé nyelt tá mo ga tás ról

a) áp ri lis 30-áig le mond, a jegy ban ki alap ka mat hu -
szon öt szá za lé ka,

b) jú li us 31-éig le mond, a jegy ban ki alap ka mat öt ven
szá za lé ka,

c) ok tó ber 15-éig le mond, a jegy ban ki alap ka mat,
fel té ve, hogy a fenn tar tó a jo go su lat la nul igény be vett
 támogatást ha tár idõ ben vissza fi ze ti.

(3) Az igény be vé te li ka mat mér té ke a jegy ban ki alap ka -
mat két sze re se, ha

a) a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja a tá mo ga tás ról ok -
tó ber 15-ét köve tõen mond le,

b) a vissza fi ze té si kö te le zett ség az éves el szá mo lá sa
so rán ke let ke zik,

c) az Igaz ga tó ság a jo go su lat lan igény be vé telt el len õr -
zés so rán ál la pít ja meg.

(4) Amennyi ben a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja a tá -
mo ga tás tel jes össze gét vagy an nak egy ré szét nem a szo -
ciális fog lal koz ta tás ra for dí tot ta, kö te les az el szá mo lást
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül en nek az összeg nek a jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gét vissza fi zet ni.

(5) Ha a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja a vissza fi ze té si
kö te le zett sé get elõ író ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ 8 na pon be lül vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, a jo go su lat la nul igény be vett összeg után a
Ket. sze rin ti ké se del mi pót lé kot kö te les fi zet ni.

(6) Ha a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja a vissza fi ze té si
kö te le zett sé get elõ író ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ nyolc na pon be lül vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek nem tesz ele get, azok össze gét az Igaz ga -
tó ság az ese dé kes tá mo ga tás ból le von ja. Az Igaz ga tó ság
in do kolt eset ben, a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó já nak ké -
rel mé re a tar to zást több, de leg fel jebb hat rész let ben is le -
von hat ja. A le vo nás ról és a rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl 
az Igaz ga tó ság ha tá ro zat ban dönt.

(7) Jegy ban ki alap ka ma ton az (1)–(4) be kez dés al kal -
ma zá sa so rán, ha a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja a
vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek

a) az igény be vé tel évé ben tesz ele get, a meg elõ zõ év
át la gos jegy ban ki alap ka ma tát,
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b) az igény be vé tel évét köve tõen tesz ele get, az igény -
be vé tel éve át la gos jegy ban ki alap ka ma tát
kell ér te ni.

16.  §

Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás ügyé ben ho zott ha tá ro zat
és a le foly ta tott el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ könyv egy
pél dá nyát meg kül di a me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal nak.

17.  §

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

(2) Az a fog lal koz ta tó, aki a meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség -
ve té si tá mo ga tás ról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de -
let alap ján re ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás ban ré sze sül, és

szo ci á lis in téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tást vé gez, az in -
téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tást 2007. ja nu ár 1-jé tõl csak
szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge déllyel foly tat hat ja.

(3) 2006. év ben az ál la mi, ön kor mány za ti fenn tar tó nak
a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tást tá mo ga tás ér té kû
be vé tel ként kell ke zel nie.

(4) 2006. év ben a szo ci á lis in téz mény fenn tar tó ja az
éves össze sí tett igény be je len tést 2006. jú li us 5-éig nyújt ja
be.

(5) A 2006. jú li us 5-éig be nyúj tott éves össze sí tett
igény be je len tés ese tén a tá mo ga tást 2006. jú li us 1-jé tõl
kell meg ál la pí ta ni. A 2006. jú li us 5-ét kö ve tõ igény be je -
len tés, il let ve az Igaz ga tó ság fel hí vá sa alap ján a hi ány pót -
lás ra, he lyes bí tés re adott ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a tá -
mo ga tás csak az éves össze sí tett igény be je len tés be nyúj tá -
sát, il let ve a hi ány pót lást, he lyes bí tést kö ve tõ hó nap elsõ
nap já tól ál la pít ha tó meg és fo lyó sít ha tó.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

TANÚSÍTVÁNY
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl

In téz mény szék he lye, te lep he lye: .......................................................................................................................................

Fenn tar tó szék he lye, te lep he lye: .........................................................................................................................................

Fog lal koz ta tó szék he lye, te lep he lye: ..................................................................................................................................

A fog lal koz ta tá si en ge dély szá ma: .....................................................................................................................................

A fog lal koz ta tá si en ge dé lye zés alap ján az aláb bi te vé keny sé gek vég zé sé re jogosult:.......................................................

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

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

A fog lal koz ta tott sze mé lyek szá ma:....................................................................................................................................

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

P. H.

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

szo ci á lis és gyám hi va tal ve ze tõ je



2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS
a szociális foglalkoztatás finanszírozásához

.......… évre

1. Fenntartó típusa1: állami
önkormányzati
egyházi
egyéb nem állami fenntartó

2. A fenntartó adatai:

Neve: .............................................................................................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................................................................................
KSH-kódja: ...................................................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................
Számlaszáma: ................................................................................................................................................................

3. Az intézmény adatai:

Szervezet megnevezése: ................................................................................................................................................
A szervezet címe: ..........................................................................................................................................................
KSH-kódja: ...................................................................................................................................................................
Foglalkoztatási engedély száma: ...................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................

4. A külsõ foglalkoztató(k2) adatai:

Szervezet megnevezése: ................................................................................................................................................
A szervezet címe: ..........................................................................................................................................................
KSH kódja: ....................................................................................................................................................................
Foglalkoztatási engedély száma: ...................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................................

5. A foglalkoztatási engedély szerinti létszám:

5.1 munka-rehabilitáció .......... fõ
5.2 fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás .......... fõ

1 A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
2 A további külsõ foglalkoztatók adatait külön listán kell csatolni.
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4 5 6 7 8

MUNKA-REHABILITÁCIÓ   1800 2000 2200

FEJLESZT -FELKÉSZÍT

FOGLALKOZTATÁS
3000 3500 4000 4500 5000

Támogatás 1 f  1 munkanapi

órás foglalkoztatásához (Ft)

Megnevezés



6. A foglalkoztatás megkezdésének idõpontja: .............................................................................................................

7. Foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény:

Sor-
szám

Megnevezés
A foglalkoztatás napi munkaóra száma

Összesen
4 5 6 7 8

a b c d e f g h

1. Munka-rehabilitáció
2. Tervezett átlagos létszám3

3. Munkanap (naptári) ———
4. Összes munkanap (2×3)
5. Támogatás/nap/fõ (Ft) ———
6. Támogatási igény (4×5) (Ft)

7. Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás
8. Tervezett átlagos létszám3

9. Fizetett nap (naptári) ———
10. Összes fizetett nap (8×9)
11. Támogatás/nap/fõ (Ft) ———
12. Támogatási igény (10×11) (Ft)
13. Összes támogatás (Ft)

8. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege („h” oszlop 13. sor): ......................... Ft
Ebbõl: munka-rehabilitációhoz igényelt támogatás („h” oszlop 6. sor ) ......................... Ft

fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatáshoz igényelt támogatás („h” oszlop 12. sor) ......................... Ft

9. A támogatásigény negyedéves részletezése:

III. negyedév ............................................. Ft
IV. negyedév ............................................. Ft

Az adatok hitelességét igazolom.

…………………. év ………… hó ………. nap

......................................................................
az intézmény vezetõjének aláírása

......................................................................
a fenntartó képviseletében
aláírásra jogosult személy

3 Egy tizedes pontossággal.
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4. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

IGÉNYMÓDOSÍTÁS
a szociális foglalkoztatás ……évi finanszírozásához

� Pótigénylés � Lemondás

1. Fenntartó típusa1: állami
önkormányzati
egyházi
egyéb nem állami fenntartó

2. A fenntartó adatai:

Neve: .............................................................................................................................................................................
Székhelye: .....................................................................................................................................................................
KSH-kódja: ...................................................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................
Számlaszáma: ................................................................................................................................................................

3. Az intézmény adatai:

A szervezet megnevezése: ............................................................................................................................................
A szervezet címe: ..........................................................................................................................................................
KSH-kódja: ...................................................................................................................................................................
Foglalkoztatási engedély száma: ...................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................

4. A foglalkoztatott létszám eltérése az igénylésbelitõl:

4.1 munka-rehabilitáció ±…….fõ
4.2 fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás ±…….fõ

5. A módosítás kezdõ idõpontja: ……………….hó

1 A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
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6. Az igénymódosítás számítása:

Sor-
szám

Megnevezés
A foglalkoztatás napi munkaóra száma

Összesen
4 5 6 7 8

a b c d e f g h

1. Munka-rehabilitáció
2. Átlagos létszám2 ±
3. Munkanap (naptári) ———
4. Összes munkanap (2×3)
5. Támogatás/nap/fõ (Ft) ———
6. Támogatási igény (4×5) ± (Ft)

7. Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás
8. Átlagos létszám2 ±
9. Fizetett nap (naptári) ———
10. Összes fizetett nap (8×9)
11. Támogatás/nap/fõ (Ft) ———
12. Támogatási igény (10×11) (Ft)
13. Összes támogatás ± (Ft)

7. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés korrekciója („h” oszlop 13. sor): ± ......................... Ft
Ebbõl: munka-rehabilitációhoz igényelt támogatás („h” oszlop 6. sor ) ± ......................... Ft

fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatáshoz igényelt támogatás („h” oszlop 12. sor) ± ......................... Ft

Az adatok hitelességét igazolom.

…………………. év ………… hó ………. nap

......................................................................
az intézmény vezetõjének aláírása

......................................................................
a fenntartó képviseletében
aláírásra jogosult személy

2 Egy tizedes pontossággal.
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5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Magyar Államkincstár

Szociális foglalkoztatási támogatás igénylése
2006. év

Kelt: .................... év .................... hónap ......... nap

P. H.

................................................................
aláírás
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III. né. IV. né. Összesen III. né. IV. né. Összesen

Önkormányzati fenntartó által m ködtetett

intézmény

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

     …

Mindösszesen

    Intézmény típusa Munka-rehabilitációs foglalkoztatás Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás
Mindösszesen

(E Ft)

Igényelt összeg (E Ft)



5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Magyar Államkincstár ........................................ Igazgatósága

Szociális foglalkoztatási támogatás igénylése
2006. év

.........................................
Kelt: .................... év .................... hónap ......... nap P. H. aláírás

2006/55.szám
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III. né. IV. né. Összesen III. né. IV. né. Összesen

Nem állami fenntartó által m ködtetett

intézmény

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

     …

Egyházi fenntartó által m ködtetett

intézmény

Katolikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Református egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Evangélikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Izraelita egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Kis egyházak

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Mindösszesen

Intézmény típusa

Igényelt összeg (E Ft)
Mindösszesen

(E Ft)
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás



6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

..........................................................................................
intézmény neve

Intézményi elszámolási adatlap
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Sor-

szám
Megnevezés

Foglalkoztatási

jogviszonyban

töltött napok 

száma¹

 Támogatás

Ft/f /nap

Támogatási

összeg

Ft

Kifizetéssel

terhelt napok 

száma²

 Támogatás

Ft/f /nap

Támogatási

összeg

Ft

a b c d e f g h j=e+h

4 órás foglalkoztatás

5 órás foglalkoztatás

6 órás foglalkoztatás

7 órás foglalkoztatás

8 órás foglalkoztatás

1. Igényelt támogatás összesen

4 órás foglalkoztatás

5 órás foglalkoztatás

6 órás foglalkoztatás

7 órás foglalkoztatás

8 órás foglalkoztatás

2. Jogszer en járó támogatás

3.
Jogtalanul igényelt

(1. sor–2. sor)

4.
Pótlólag igényelhet

(2. sor–1. sor)

Kelt: P. H.

² A fejleszt  foglakoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 10. sor c, d, e, f, g oszlopa)

intézményvezet  aláírása

¹ A munkarehab. foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 4. sor c, d, e oszlopa)

Munka-rehabilitáció Fejleszt  foglalkoztatás

Összes

támogatás

Ft

…………………………………..



6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

..........................................................................................
a fenntartó neve

Fenntartói elszámolási adatlap

2006/55.szám
M

A
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Y
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Sor-

szám
Megnevezés

Foglalkoztatási

jogviszonyban

töltött napok 

száma¹

 Támogatás 

Ft/f /nap

Támogatási

összeg

 Ft

Kifizetéssel

terhelt napok 

száma²

 Támogatás 

Ft/f /nap

Támogatási

összeg

Ft

a b c d e f g h j=e+h

4 órás foglalkoztatás

5 órás foglalkoztatás

6 órás foglalkoztatás

7 órás foglalkoztatás

8 órás foglalkoztatás

1. Igényelt támogatás összesen

4 órás foglalkoztatás

5 órás foglalkoztatás

6 órás foglalkoztatás

7 órás foglalkoztatás

8 órás foglalkoztatás

2. Jogszer en járó támogatás

3.
Jogtalanul igényelt

(1. sor–2. sor)

4.
Pótlólag igényelhet

(2. sor–1. sor)

Kelt: P. H.

…………………………………..

fenntartó képviseletében

aláírásra jogosult személy

Fejleszt  foglalkoztatás

¹ A munkarehab. foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 4. sor c, d, e oszlopa)

² A fejleszt  foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 10. sor c, d, e, f, g oszlopa)

Összes

támogatás

Ft

Munka-rehabilitáció



7/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Magyar Államkincstár

Szociális foglalkoztatási támogatás
................ évi elszámolása

Kelt: .................... év .................... hónap ......... nap

P. H.

................................................................
aláírás
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Folyósított

összeg

(Ft)

Tényleges

foglalkoztatás

után járó 

támogatás

(Ft)

Különbözet

(Ft)

Folyósított

összeg

(Ft)

Tényleges

foglalkoztatás

után járó 

támogatás

(Ft)

Különbözet

(Ft)

a b c d e f g h i

...

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

     …

  Mindösszesen:

     ….

     Ezer forintra kerekített összeg

Pótigény,

visszafizetési

kötelezettség

  Az önkormányzati fenntartó által m ködtetett

intézmény típusa

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás
Tényleges

foglalkoztatás

után járó 

támogatás

mindösszesen

(Ft)

Elszámolás (Ft)



7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Magyar Államkincstár ........................................ Igazgatósága

Szociális foglalkoztatási támogatás
............... évi elszámolása

.........................................
Kelt: .................... év .................... hónap ......... nap P. H. aláírás

2006/55.szám
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Folyósított

összeg

Tényleges

foglalkoztatás

után járó

támogatás

(Ft)

Különbözet
Folyósított

összeg

Tényleges

foglalkoztatás

után járó

támogatás

(Ft)

Különbözet

a b c d e f g h i

Nem állami fenntartó által m ködtetett

intézmény

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

     …

Egyházi fenntartó által m ködtetett

intézmény

Katolikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Református egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Evangélikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Izraelita egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Kis egyházak

     Nappali ellátást nyújtó intézmény

     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

     Rehabilitációs intézmény

Mindösszesen

Ezer forintra kerekített összeg

Intézmény típusa

Elszámolás (Ft)

Pótigény

visszafizetési

kötelezettség

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás
Tényleges

foglalkoztatás

után járó

támogatás

mindösszesen

(Ft)



A Kormány
113/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokról

A Kor mány az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A jo go sult ál lat or vos – az ál lat egész ség ügy rõl  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott, ál lat szál lí tás sal kap cso la tos
ha tás kö rén túl – a (2)–(4) be kez dés sze rin ti ha tás kö rö ket
lát hat ja el.

(2) A jo go sult ál lat or vos az ál la tok, ál lat ál lo má nyok be -
teg ség tõl való men te sí té se, il let ve men tes ség meg õr zé se
cél já ból kü lön jog sza bály sze rint

a) el vég zi azok ál lat egész ség ügyi vizs gá la tát, be le ért -
ve a di ag nosz ti kai pró bá kat és el já rá so kat is, amik nek az
el vég zé sé rõl jegy zõ köny vet ál lít ki;

b) di ag nosz ti kai el já rás hoz és egyéb el len õr zés hez
min tát vesz, és a min ta vé tel el vég zé sé rõl jegy zõ köny vet
ál lít ki.

(3) A jo go sult ál lat or vos kü lön jog sza bály sze rint

a) el lát ja az ál lat vá sár, ál lat be mu ta tó, ál lat ki ál lí tás, ál -
lat ver seny ál lat egész ség ügyi fel ügye le tét, amely nek ke re -
té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén meg tilt ja az ál lat be szál lí tá sát vagy rész vé te lét, el ren -
de li a fer tõ zõ be teg ség re gya nús ál lat el kü lö ní té sét;

b) el vég zi az em bert mart ku tya ha tó sá gi megfigye -
lését;

c) a költ ség ve té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez, il let -
ve hi tel prog ra mok ban való rész vé tel hez szük sé ges iga zo -
lá sok ki ál lí tá sá hoz szem lét vé gez, és a szem le ered mé nyét
jegy zõ könyv ben rög zí ti.

(4) A jo go sult ál lat or vos kü lön jog sza bály sze rint – az
em be ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti ere de tû ter mé kek ha tó sá gi
el len õr zé sé nek meg szer ve zé sé re vo nat ko zó kü lön le ges
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 854/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
854/2004/EK ren de let) I. mel lék let III. sza kasz II. fe je zet
3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve –

a) el vég zi a hús vizs gá la tot az olyan vá gó hi dak nál, ahol 
nem vág nak töb bet

aa) he ten te 40 egyed fel nõtt szar vas mar há nál, ló nál
vagy 80 egyed egyéb szar vas mar há nál,

ab) he ten te 200 egyed 100 kg élõ súly fe let ti ser tés nél
vagy 400 egyed 15 kg élõ súly alat ti ma lac nál vagy
250 egyed egyéb ser tés nél,

ac) he ten te 200 egyed juh nál, kecs ké nél vagy
400 egyed 15 kg élõ súly alat ti bá rány nál, gö dö lyé nél,

ad) éven te 150 000 egyed ba rom fi nál;
b) el vég zi a hús vizs gá la tot és ki ál lít ja a hús szál lí tá si

iga zo lást a kis ter me lõk nél.

(5) Ha a jo go sult ál lat or vos a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö ré ben el jár va úgy íté li meg, hogy a meg vizs -
gált hús em be ri fo gyasz tás ra

a) al kal mas, el vég zi a 854/2004/EK ren de let 5. cik ké -
nek 2. pont ja sze rin ti je lö lést a ha tó sá gi ál lat or vos fel ügye -
le te és fe le lõs sé ge alatt;

b) nem al kal mas, ja vas la tot tesz a ha tó sá gi ál lat or vos -
nak em be ri fo gyasz tás ra való al kal mat lan sá got meg ál la pí -
tó ha tá ro zat meg ho za ta lá ra.

(6) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben nem 
jár hat el az a jo go sult ál lat or vos, aki az adott ál lat ál lo -
mány, il le tõ leg ügy fél vo nat ko zá sá ban ma gán ál lat or vo si
szol gál ta tó te vé keny sé get vé gez, il let ve aki az adott ál la -
tok vo nat ko zá sá ban a vá gó híd ra tör té nõ szál lí tás hoz szük -
sé ges ok ira tot ki ál lí tot ta.

(7) Ha a ha tó sá gi ál lat or vos ille té kességi te rü le tén vagy
an nak egy ré szén nincs en ge dély alap ján el já ró jo go sult ál lat -
or vos, vagy a jo go sult ál lat or vos a ha tás kö rét nem lát ja el,
 akkor azon a te rü le ten, il let ve idõ szak ban a ha tó sá gi ál lat or -
vos jár el. E ren del ke zés alap ján el já ró ha tó sá gi ál lat or vos ál -
tal el lá tott ügy ben jo go sult ál lat or vos nem jár hat el.

2.  §

(1) Az az ál lat or vos, aki jo go sult ál lat or vo si te vé keny -
sé get kí ván foly tat ni, az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ál lat -
egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más nál (a továb -
biak ban: ál lo más) kez de mé nye zi a jo go sult ál lat or vo si te -
vé keny ség vég zé sé re  szóló en ge dély ki adá sát.

(2) Az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa az en ge délyt az
adott ál lat or vos ál tal el lá tan dó va la mennyi jo go sult ál lat -
or vo si fel adat ra vo nat ko zó an adja ki. Az en ge dély meg -
adá sa ese tén a jo go sult ál lat or vos a te vé keny sé gét csak a
4.  § (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té sét köve tõen
kezd he ti meg.

(3) Az en ge dély meg adá sá nak fel té te le, hogy az ál lat or -
vos az ál lo más hoz be nyújt sa a köz igaz ga tá si alap vizs ga
bi zo nyít vá nyá nak má so la tát, vagy írá sos kö te le zett ség vál -
la lá sát arra vo nat ko zó an, hogy az en ge dély meg adá sá tól
szá mí tott 1 éven be lül sa ját költ sé gé re köz igaz ga tá si alap -
vizs gát tesz, és az ezt iga zo ló bi zo nyít vány má so la tát az
 állomásnak meg kül di.

(4) Az en ge dély a (3) be kez dés sze rin ti írá sos kö te le -
zett ség vál la lás ese té ben 1 évre, egyéb eset ben ha tá ro zat -
lan idõ re szól. Ha az ál lat or vos az en ge dély meg adá sát kö -
ve tõ 1 éven be lül iga zol ja a köz igaz ga tá si alap vizs ga le té -
te lét, az en ge dély idõ tar ta mát ha tá ro zat lan idõ re kell mó -
do sí ta ni.
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(5) Az 1 évre  szóló en ge délyt meg hosszab bí ta ni, il let ve
an nak le jár ta után az ál lat or vos nak új en ge délyt adni nem
le het, ha az ál lat or vos a (3) be kez dés sze rin ti írá sos kö te le -
zett ség vál la lá sá ban fog lal tak nak nem tesz ele get.

3.  §

(1) Az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa nem adja meg az
en ge délyt, ha

a) az ál lat or vos köz szol gá la ti jog vi szo nya hi va tal vesz -
tés sel járó fe gyel mi bün te tés kö vet kez té ben szûnt meg, a
meg szû nést kö ve tõ 3 éven be lül;

b) az ál lat or vos nak az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ szol gá lat felé le járt pénz ügyi tar to zá sa van;

c) az ál lat or vos nak a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ban
(a továb biak ban: ka ma ra) be töl tött tag sá ga meg szûnt vagy
azt fel füg gesz tet ték.

(2) Amennyi ben több ál lat or vos kez de mé nye zi ugyan -
ar ra az el lá tan dó fel adat ra és te rü let re vo nat ko zó an az en -
ge dély ki adá sát, az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa az en -
ge délyt a (3) be kez dés c)–d) pont ja i nak, va la mint a kö vet -
ke zõ pon tok figye lembe véte lével an nak az ál lat or vos nak
adja ki:

a) aki hosszabb szak mai gya kor lat tal ren del ke zik;
b) aki nem kö ve tett el ál lat or vo si eti kai vét sé get;
c) aki nek a la kó he lye a jo go sult ál lat or vo si te vé keny -

ség vég zé sé nek he lyé hez kö ze lebb ta lál ha tó.

(3) Az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa az en ge délyt a kö -
vet ke zõ fel té te lek tel je sü lé se mel lett adja ki:

a) az en ge dély a me gye (fõ vá ros) te rü le tén el vég zen dõ
jo go sult ál lat or vo si te vé keny ség re ter jed het ki;

b) az 1.  § sze rin ti fel ada tok el lá tá sa az ille té kes me gye
(fõ vá ros) te rü le tén min den he lyen és idõ ben – ille té kességi 
össze üt kö zé sek nél kül – biz to sí tott le gyen;

c) olyan ál lat tar tó te lep ese té ben, amely nek az ál lat or -
vo si el lá tá sa írás be li szer zõ dés sel biz to sí tott, ott – az 1.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kör el lá tá sát kivé -
ve – ezen szer zõ dés sze rin ti ál lat or vos le het jo go sult ál lat -
or vos, to váb bá az 1.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok
ese té ben csak az le het jo go sult ál lat or vos, aki az ügy fél ré -
szé re ma gán ál lat or vos ként ál lat or vo si szol gál ta tó te vé -
keny sé get nyújt;

d) az 1.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok ese té ben
az az ál lat or vos le het jo go sult ál lat or vos, aki leg alább
3 hó na pos szak mai gya kor lat tal ren del ke zik az adott szak -
te rü le ten.

4.  §

(1) Az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa az en ge dély meg -
adá sá val egy ide jû leg szer zõ dést köt az adott jo go sult ál lat -

or vos sal. A szer zõ dés ben a jo go sult ál lat or vos dí já nak ki -
fi ze té sé hez szük sé ges el szá mo lás rend jét is rög zí te ni kell.

(2) A szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg az ál lo más
sa ját ne vé re  szóló szi go rú szám adá sú nyug ta töm böt, va la -
mint jo go sult ál lat or vo si bé lyeg zõt ad a jo go sult ál lat or vos 
szá má ra. A bé lyeg zõn sze re pel nie kell az azt ki adó ál lo -
más ne vé nek, a Ma gyar Köz tár sa ság cí me ré nek, to váb bá a
jo go sult ál lat or vos nyil ván tar tá si szá má nak.

(3) A jo go sult ál lat or vos az en ge dély ben meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sá ért kö te les be szed ni a szol gál ta tást
igény be ve võ tõl a kü lön jog sza bály sze rin ti igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat a (2) be kez dés sze rin ti nyug ta tömb hasz -
ná la tá val ki ál lí tott nyug ta el le né ben.

(4) A jo go sult ál lat or vos a be sze dett igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat az en ge dély ben meg ha tá ro zot tak sze rint az ál -
lo más szám lá já ra be fi ze ti, va la mint az en ge dély ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a be sze dett dí jak ról  szóló nyug ták egy 
pél dá nyát az ál lo más nak el jut tat ja. A jo go sult ál lat or vos a
be telt nyug ta töm böt kö te les az ál lo más nak át ad ni.

(5) A jo go sult ál lat or vo si te vé keny ség dí ja zá sát – a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter kez de mé -
nye zé sé re – a ka ma ra min den év feb ru ár 15-ig, il let ve új
jo go sult ál lat or vo si fel adat fel me rü lé se ese tén vélemé -
nyezi.

(6) A jo go sult ál lat or vos dí ja zá sát a fe lek szer zõ dés ben
ál la pít ják meg a be sze dett igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak
ará nyá ban és az el vég zett egyéb fel ada tok ra te kin tet tel,
va la mint an nak figye lembe véte lével, hogy a jo go sult ál lat -
or vos szá má ra egy hó nap ban ki fi ze tett díj nem ha lad hat ja
meg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény sze rin ti
I. be so ro lá si osz tály 12. fi ze té si fo ko za tá ba be so rolt köz -
tiszt vi se lõ egy havi il let mé nyé nek 50%-át. Az ál lo más az
(1) be kez dés ben fog lalt el szá mo lás sze rin ti tárgy hó na pot
kö ve tõ hó nap 25. nap já ig a jo go sult ál lat or vos szá má ra ki -
fi ze ti az ál ta la el vég zett fel ada tért a szer zõ dés sze rint járó
dí ját.

5.  §

(1) Az ál lat tar tó, az élel mi szer ipa ri vál lal ko zó, a kis ter -
me lõ kö te les a jo go sult ál lat or vos sal az en ge dély ben meg -
ha tá ro zott fel ada tai vég re haj tá sa ér de ké ben együttmû -
ködni.

(2) A jo go sult ál lat or vos kö te les:

a) az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel ada ta it el vé gez ni;

b) te vé keny sé gé nek szak sze rû vég zé se ér de ké ben fo -
lya ma to san tá jé ko zód ni a mû kö dé si te rü le té vel kap cso la -
tos ál lat egész ség ügyi ál la pot ról, va la mint részt ven ni az
ál lo más, il let ve ke rü le ti hi va tal ál tal szá má ra szer ve zett
kép zé sen;

c) részt ven ni az ál lo más, il let ve ke rü le ti hi va tal ál tal a
ha tó sá gi ál lat or vo sok szá má ra szer ve zett kép zé se ken;

2006/55. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4243



d) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rin ti nyil ván tar -
tást ve zet ni, je len tést ten ni és ada tot szol gál tat ni;

e) az ille té kes ke rü le ti hi va tal nak ké rés re, va la mint a
fel ada ta i nak el vég zé sé vel kap cso la tos el szá mo lás kor je -
len tést ten ni, va la mint ada tot szol gál tat ni te vé keny sé gé vel 
kap cso la to san.

6.  §

(1) A jo go sult ál lat or vos az ál ta la el ké szí tett ok ira tot
alá írá sá val és jo go sult ál lat or vo si bé lyeg zõ jé nek le nyo ma -
tá val hi te le sí ti. A jo go sult ál lat or vos ál tal ki ál lí tott ok ira -
ton fel kell tün tet ni a vele egy ide jû leg – a 4.  § (3) be kez dé -
se sze rint – ki ál lí tott nyug ta szá mát.

(2) A jo go sult ál lat or vos az ál ta la ki ál lí tott ok irat egy
pél dá nyát kö te les a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ide ig meg õriz ni, va la mint az ál lo más irat ke ze lé si sza bály -
za tá ban fog lal tak nak ele get ten ni.

7.  §

(1) Ha a jo go sult ál lat or vos az en ge dély ben rög zí tett fel -
ada tok el lá tá sá ban aka dá lyoz tat va van, azt ha la dék ta la nul
je lez nie kell a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak, aki er rõl az ille té -
kes ha tó sá gi ál lat or vost ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(2) Ha a jo go sult ál lat or vos tu do má sá ra jut, hogy va la -
mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság meg sér ti az ál lat egész ség -
ügyi elõ írásokat, ak kor ar ról ha la dék ta la nul kö te les tá jé -
koz tat ni az ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vost.

8.  §

(1) Az ál lo más nyil ván tar tást ve zet az ille té kességi te rü -
le tén mû kö dõ jo go sult ál lat or vo sok ról. A nyil ván tar tás nak 
tar tal maz nia kell a jo go sult ál lat or vos

a) csa lá di és utó ne vét;
b) lak cí mét, te le fon szá mát;
c) jo go sult ál lat or vo si bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát;
d) alá írás min tá ját;
e) az en ge dély ben meg ha tá ro zott mû kö dé si te rü le tét és

fel ada ta it.

(2) Az ál lo más nak gon dos kod nia kell az (1) be kez dés
sze rin ti ada tok nak az Or szá gos Ál lat egész ség ügyi In for -
ma ti kai Rend szer be való be vi te lé rõl.

(3) Az ál lo más kö te les a hir de tõ táb lá ján köz zé ten ni az
ille té kességi te rü le tén mû kö dõ jo go sult ál lat or vo sok név -
so rát az (1) be kez dés b) és e) pont ja i ban fog lal tak kal
együtt, és azt kö te les nap ra ké szen ve zet ni.

(4) Az ál lo más az en ge dély meg adá sá ról, a szer zõ dés
meg kö té sé rõl, to váb bá az en ge dély vissza vo ná sá ról írás -
ban tá jé koz tat ja az ille té kes ke rü le ti fõ ál lat or vost.

(5) A ke rü le ti hi va tal ille té kességi te rü le tén a ke rü le ti
fõ ál lat or vos szer ve zi, irá nyít ja és fel ügye li a jo go sult ál lat -
or vos mû kö dé sét az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel ada tok
figye lembe véte lével.

9.  §

(1) Az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa az en ge délyt
vissza von ja, ha a jo go sult ál lat or vos

a) az en ge dély ki adá sát köve tõen be ál lott kö rül mény
foly tán nem fe lel meg a rá vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek;

b) az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel ada ta it neki fel ró -
ha tó ok ból nem, il let ve nem sze mé lye sen, vagy jog sza -
bály sér tõ mó don, vagy nem szak sze rû en, vagy neki fel ró -
ha tó mó don nem ha tár idõ re lát ja el;

c) a jo go sult ság el nye ré se so rán fon tos tényt, ada tot,
kö rül ményt el hall gat, ada tot ha mi sít, vagy az ál lo más
igaz ga tó fõ ál lat or vo sát, il let ve a ke rü le ti fõ ál lat or vost az
en ge dély sze rin ti fel ada ta i nak el lá tá sá val össze füg gés ben
meg té vesz ti;

d) az en ge dély sze rin ti mû kö dé si te rü le tét és ha tás kö rét 
túl lé pi, ki vé ve, ha a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény a túl lé pést le -
he tõ vé te szi;

e) az en ge dély sze rin ti fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gõ je len té si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek neki
fel ró ha tó mó don is mét lõ dõ en nem, vagy nem ha tár idõ re
tesz ele get;

f) az en ge dély sze rin ti fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gés ben a szám lá zás ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nye it,
egyéb pénz ügyi, szám vi te li sza bá lyo kat sú lyo san vagy is -
mé tel ten meg sze gi;

g) az en ge dély sze rin ti fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gés ben az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat is mé tel ten ké se -
del me sen vagy nem fi ze ti be;

h) ha a szer zõ dés meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés b)–g) pont já ban fog lal tak  miatt
vissza vont en ge dély ese té ben az ál lat or vos az en ge dély
vissza vo ná sá tól szá mí tott 3 évig nem sze rez het jo go sult sá -
got az 1.  § sze rin ti fel adat el vég zé sé re.

(3) A szer zõ dés meg szû nik, ha a jo go sult ál lat or vo si te -
vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge délyt vissza von ják.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ha tó sá gi élel mi szer-el len õr zés rend jé rõl  szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
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(E ren de let al kal ma zá sá ban)

„b) ál lat-egész ség ügyi ha tó ság: a me gyei (fõ vá ro si) ál -
lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más, és a jo -
go sult ál lat or vos;”

(3) E ren de let – sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben – a kö vet ke -
zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 854/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az em be ri fo gyasz tás ra szánt ál la -
ti ere de tû ter mé kek ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg szer ve zé -
sé re vo nat ko zó kü lön le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 882/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a ta kar mány- és élel mi szer jog,
va la mint az ál lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo -
nat ko zó sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés
el len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi
el len õr zé sek rõl.

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

A Kormány
114/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a felszámolók névjegyzékérõl

A csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá -
mo lás ról  szóló – mó do sí tott – 1991. évi XLIX. tör vény
(a továb biak ban: Cstv.) 27/A. §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

Fel szá mo ló az a gaz da sá gi tár sa ság le het, amely a fel -
szá mo lók név jegy zé ké ben szerepel.

2. §

(1) A fel szá mo lók név jegy zé ké be – nyil vá nos pá lyá zat
alap ján – az a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság, il let ve az a ki -
zá ró lag név re  szóló rész vé nyek kel ren del ke zõ rész vény -
tár sa ság (a továb biak ban együtt: gaz da sá gi tár sa ság) ve he -
tõ fel, amely a Cstv. 27/C. §-ában fog lalt fel té te lek nek
meg fe lel.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság a Cstv. 27/C. § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lal ta kat az 1. szá mú mel lék let e) pont já ban 
elõ ír tak sze rint iga zol ja.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság a Cstv. 27/C. § (2) be kez dés
b) pont já ban fog lal tak nak ak kor fe lel meg, ha az 1. szá mú
mel lék let a) vagy d) pont ja sze rin ti ok irat tal iga zol ja, hogy

a) leg alább 50 mil lió fo rint jegy zett tõ ké vel ren del ke -
zik, vagy

b) a fel szá mo lói te vé keny sé gé bõl ere dõ eset le ges kár -
té rí té si kö te le zett sé gek fe de ze té re leg alább 50 mil lió fo rint 
ér ték ben biz to sí tá si vagy bank ga ran cia szer zõ dést köt.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek úgy is ele get 
le het ten ni, hogy a gaz da sá gi tár sa ság jegy zett tõ ké jé nek
és a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti szer zõ dés ér té ké nek
együt tes össze ge leg alább 50 mil lió fo rint oly mó don,
hogy a jegy zett tõke eb ben az eset ben nem le het ke ve sebb
10 mil lió fo rint nál.

(5) A Cstv. 27/C. § (2) be kez dés c)–f) pont ja i ban elõ írt
fel té te lek fenn ál lá sá ról a gaz da sá gi tár sa ság nyi lat ko za tot
tesz.

(6) A név jegy zék be való fel vé tel to váb bi fel té te le an nak 
iga zo lá sa, hogy a gaz da sá gi tár sa ság leg alább két-két bün -
tet len elõ éle tû köz gaz dászt, jogi szak vizs gát tett jo gászt,
va la mint a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá nál be jegy zett
és könyv vizs gá lói iga zol vánnyal ren del ke zõ könyvvizs -
gálót fog lal koz tat, akik kö zül leg alább egy-egy fõ nek a
tár sa ság gal mun ka vi szony ban kell áll nia. E fel té tel tel je sí -
té sét a gaz da sá gi tár sa ság az 1. szá mú mel lék let b) és
c) pont ja sze rin ti ok ira tok kal iga zol ja.

3. §

(1) A fel szá mo lók név jegy zé ké be való fel vé tel re szol -
gá ló nyil vá nos pá lyá za tot a Kor mány a bí ró sá gok jel zé se
alap ján szük sé ges idõ pont ban a pénz ügy mi nisz ter út ján
írja ki.

(2) A nyil vá nos pá lyá za tot a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra
meg ál la pí tott kez dõ idõ pon tot leg alább 60 nap pal meg elõ -
zõ en a Pénz ügyi Köz löny ben kell ki ír ni és emel lett a Cég -
köz löny ben is köz zé kell ten ni.

(3) A pá lyá za tot az 1. szá mú mel lék let sze rint elõ írt for -
má ban a pénz ügy mi nisz ter hez kell benyújtani.

(4) A pá lyá za tot há rom tagú bi zott ság bí rál ja el a be -
nyúj tás ra ren del ke zés re álló ha tár idõ el tel tét kö ve tõ 30 na -
pon be lül. A bí rá ló bi zott ság egy-egy tag ja a pénz ügy mi -
nisz ter és az igaz ság ügy-mi nisz ter ál tal de le gált köz tiszt -
vi se lõ, egy tag ja a fel szá mo lók ér dek kép vi se le ti szer ve ze -
te ál tal ja va solt sze mély. A bí rá ló bi zott ság el nö ke a pénz -
ügy mi nisz ter ál tal je lölt tag. A bí rá ló bi zott ság a dön té sét
szó több ség gel hoz za. A bí rá ló bi zott ság egye bek ben az ál -
ta la meg ál la pí tott ügy rend sze rint jár el.
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4. §

(1) A fel szá mo lók név jegy zé két a pénz ügy mi nisz ter ve -
ze ti. A pénz ügy mi nisz ter a név jegy zék ve ze té sé vel kap -
cso la tos el já rás so rán – az e ren de let ben fog lalt el té ré sek -
kel – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint jár el az zal, hogy új ra fel vé te li és mél tá nyos sá gi
el já rás nak, az el já rás ügy fél ké rel mé re tör té nõ fel füg gesz -
té sé nek nincs he lye, va la mint az el já rás elekt ro ni kus úton
nem foly tat ha tó le. A nyil ván tar tás ve ze té sé vel kap cso la -
tos ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je 90 nap. Az el já -
rás hi va tal ból tör té nõ meg in dí tá sá ról a ha tó ság az ügy fe let
nem értesíti.

(2) Ha az ügy fél nyi lat ko za ta hi á nyos vagy az azok
alap já ul szol gá ló ok irat nem meg fe le lõ, a pénz ügy mi nisz -
ter az ira tok be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tár -
idõ meg je lö lé sé vel és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re
tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett fel hív ja az ügy fe let a hi á -
nyok pót lá sá ra.

(3) A pénz ügy mi nisz ter a fel szá mo lók név jegy zé két
elsõ íz ben 2007-ben, azt kö ve tõ en éven te, az ab ban be kö -
vet ke zett vál to zá so kat fo lya ma to san köz zé te szi a Pénz -
ügyi Köz löny ben és a Cég köz löny ben.

5. §

A pénz ügy mi nisz ter a fel szá mo lót a Cstv. mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi VI. tör vény 21. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl ha tá ro zat tal tör li a név jegy zék bõl, ha

a) a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ké nek vagy a fel szá -
mo lók ér dek kép vi se le ti szer ve ze té nek jel zé se, il let ve

b) a Cstv. 27/C. § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban
fog lalt ada tok ban, fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zá sok
be je len té se
alap ján ar ról ér te sül, hogy a fel szá mo ló a név jegy zék be
tör té nõ fel vé tel fel té te le i nek már nem fe lel meg,

c) a fel szá mo ló ezt kéri.

6. §

(1) A gaz da sá gi tár sa ság kez de mé nyez he ti, hogy az
1. szá mú mel lék let e) pont já ban fog lalt ok ira to kat a ha tó -
sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ért fi ze ten dõ el já rá si il le ték
2–4. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyo(ko)n il le ték -
bé lyeg ben tör té nõ le ro vá sa el le né ben a ha tó ság sze rez ze
be. A gaz da sá gi tár sa ság e nyi lat ko za tot 2006. szeptember
1-jéig küldi meg a pénzügyminiszter részére.

(2) A nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ról az il le té kek -
rõl  szóló tör vény ál ta lá nos té te lû el já rá si il le ték il le ték bé -
lyeg ben tör té nõ le ro vá sa el le né ben ha tó sá gi bi zo nyít vány
ki ál lí tá sa kér he tõ.

7. §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. jú li us 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let hatályba lépésekor a fel szá mo lói név jegy -
zék ben sze rep lõ gaz da sá gi tár sa ság a Cstv. mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi VI. tör vény 21. §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak ra te kin tet tel e ren de let hatályba lépésétõl szá mí -
tott 180 na pon be lül kö te les ele get ten ni a Cstv.-ben és
e ren de let ben fog lalt fel té te lek meg lé té rõl  szóló nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett sé gé nek és kö te les meg kül de ni az e ren -
de let 1. számú mellékletében szereplõ okiratokat.

(3) E be kez dés a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló
167/1993. (XI. 30.) Korm. ren de let 4. §-ának (4) be kez dé -
se hatályát veszti.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel szá -
mo lók név jegy zé ké rõl  szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm.
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 65/1997. (IV. 18.)
Korm. ren de let és a 112/1998. (VI. 3.) Korm. ren de let
hatályát veszti.

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

1. számú melléklet
a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Pályázat

A pá lyá za tot – a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
ha tár idõ ben – 5 pél dány ban, írás ban, ma gyar nyel ven kell
be nyúj ta ni aján lott le vél ben az aláb bi cí men: Pénz ügy mi -
nisz té ri um, Jogi és Igaz ga tá si Fõ osz tály, 1051 Budapest,
József nádor tér 2–4.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a név jegy zék be való
fel vé tel irán ti ké rel met, to váb bá a pá lyá zat hoz csatolni
kell:

a) ere de ti cég ki vo na tot,
b) mun ka szer zõ dé sek, meg bí zá si szer zõ dé sek má so la -

tát,
c) a 2. § (6) be kez dés ben em lí tett sze mé lyek is ko lai

vég zett sé gét és szak ké pe sí té sét iga zo ló ok ira tok másola -
tait, to váb bá ere de ti erkölcsi bizonyítványait,

d) a 2. § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban elõ írt szer zõ dé -
sek má so la tát,

e) a Cstv. 27/C. § (2) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat
alá tá masz tó, az ál la mi és ön kor mány za ti adó ha tó ság, vám -
ha tó ság ille té kes szer ve ál tal ki ál lí tott – 60 nap nál nem ré -
geb bi – ere de ti iga zo lást vagy arra vo nat ko zó, a 2–4. szá -
mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot, hogy ezen oki ra to(ka)t 
a ha tó ság sze rez ze be az ille té kes szerv tõl.
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2. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és kérelem adóigazolás kiadásához
(állami adóhatóság)

Il le ték bé lyeg 
he lye

I. A gaz da sá gi tár sa ság

1. neve/meg ne ve zé se: ................................................................................................................................................

2. adó szá ma: - -

3. szék hely címe:  .......................................................................... vá ros/köz ség
.................................. köz te rü let neve ............... köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

4. a gaz da sá gi tár sa ság szer ve ze ti kép vi se lõ je (cég jegy zés re jogosult)
neve/meg ne ve zé se: .....................................................................................................................................................
lak cí me:  ................................................................................................................................. vá ros/köz ség
....................................... köz te rü let neve ..................... köz te rü let jel le ge ....... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

5. a gaz da sá gi tár sa ság meg ha tal ma zott kép vi se lõ je (ha a je len el já rás ban nem a szer ve ze ti képviselõ jár el)
neve/meg ne ve zé se: .................................................................................................................
lak cí me:  .................................................................................................................................. vá ros/köz ség
....................................... köz te rü let neve ....................  köz te rü let jel le ge ....... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ ese tén az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény adó ha tó ság elõt ti kép vi se let re vo -
nat ko zó sza bá lya i nak meg fe le lõ meg ha tal ma zást csa to lok: 

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 54. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal -
tak ra te kin tet tel ké rem és egy ben hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza -
bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 36. § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér
2–4.) a fel szá mo lók név jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel cél já ból az ál ta lam kez de mé nye zett, a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl
 szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek e) pont já ban sze rep lõ, az iga zo lás ki adá sa nap ján ér vé -
nyes ada to kat tar tal ma zó ál ta lá nos adó iga zo lás ki adá sa irán ti ké rel met az ál la mi adó ha tó ság ille té kes szer vé hez be nyújt -
sa, il let ve az ál la mi adó ha tó ság a pénz ügy mi nisz ter ré szé re az iga zo lás egy pél dány ban tör té nõ ki adá sá val kap cso la tos
ér te sí tés(eke)t, to váb bá az iga zo lást vagy az iga zo lás ki adá si el já rást le zá ró ha tá ro za tot, vég zést meg küld je.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

................................................................
cég jegy zés re jo go sult/meg ha tal ma zott

II. Ké rem, hogy az I. pont ban meg ha tá ro zott adó iga zo lást a fent meg ha tá ro zott cél ból a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu -
da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) ré szé re  pos tai úton  sze mé lyes át vé tel lel kiadni szíveskedjen.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

.................................................................................
a pénz ügy mi nisz ter ne vé ben el já ró

ki ad má nyo zás ra jo go sult alá írá sa, neve, be osz tá sa
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3. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és kérelem adóigazolás kiadásához
(önkormányzati adóhatóság)

Il le ték bé lyeg 
he lye

I. A gaz da sá gi tár sa ság

1. neve/meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................................

2. adó szá ma: - -

3. szék hely címe:  ................................................................................................................. vá ros/köz ség
........................................ köz te rü let neve ..................... köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

4. a gaz da sá gi tár sa ság szer ve ze ti kép vi se lõ je (cég jegy zés re jogosult)
neve/meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................
lak cí me:   ............................................................................................................................... vá ros/köz ség
........................................ köz te rü let neve ..................... köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

5. a gaz da sá gi tár sa ság meg ha tal ma zott kép vi se lõ je (ha a je len el já rás ban nem a szer ve ze ti képviselõ jár el)
neve/meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................
lak cí me:  ................................................................................................................................ vá ros/köz ség
.................................. köz te rü let neve ................  köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ ese tén az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény adó ha tó ság elõt ti kép vi se let re vo -
nat ko zó sza bá lya i nak meg fe le lõ meg ha tal ma zást csa to lok: 

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 54. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak ra te kin tet tel ké rem és 
egy ben hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 36. § (3) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) a fel szá mo lók név -
jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel cél já ból az ál ta lam kez de mé nye zett, a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek e) pont já ban sze rep lõ, az iga zo lás ki adá sa nap ján ér vé nyes ada to kat tar tal ma zó
ál ta lá nos adó iga zo lás ki adá sa irán ti ké rel met az önkormányzati adó ha tó ság ille té kes szer vé hez be nyújt sa, il let ve az
önkormányzati adó ha tó ság a pénz ügy mi nisz ter ré szé re az iga zo lás egy pél dány ban tör té nõ ki adá sá val kap cso la tos ér te -
sí tés(eke)t, to váb bá az iga zo lást vagy az iga zo lás ki adá si el já rást le zá ró ha tá ro za tot, végzést megküldje.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

.................................................................
cég jegy zés re jo go sult/meg ha tal ma zott

II. Ké rem, hogy az I. pont ban meg ha tá ro zott adó iga zo lást a fent meg ha tá ro zott cél ból a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu -
da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) ré szé re  pos tai úton  sze mé lyes át vé tel lel kiadni szíveskedjen.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

...................................................................................
a pénz ügy mi nisz ter ne vé ben el já ró

ki ad má nyo zás ra jo go sult alá írá sa, neve, be osz tá sa
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4. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és kérelem igazolás kiadásához
(vámhatóság)

Il le ték bé lyeg 
he lye

I. A gaz da sá gi tár sa ság

1. neve/meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................

2. vám azo no sí tó szá ma (VPID): HU 

  adó szá ma:  - -

3. szék hely címe:  ................................................................................................................... vá ros/köz ség
................................................. köz te rü let neve ............... köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

4. a gaz da sá gi tár sa ság szer ve ze ti kép vi se lõ je (cég jegy zés re jogosult)
neve/meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................................
lak cí me:   .................................................................................................................................. vá ros/köz ség
................................................ köz te rü let neve ................ köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

5. a gaz da sá gi tár sa ság meg ha tal ma zott kép vi se lõ je (ha a je len el já rás ban nem a szer ve ze ti képviselõ jár el)
neve/meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................................
lak cí me:   ................................................................................................................................. vá ros/köz ség
............................................... köz te rü let neve ................  köz te rü let jel le ge .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ ese tén az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény adó ha tó ság elõt ti kép vi se let re vo -
nat ko zó sza bá lya i nak meg fe le lõ meg ha tal ma zást csa to lok: 

Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény 54. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a kö zös sé gi vám jog vég re haj -
tá sá ról szó ló 2003. évi CXXVI. tör vény 2. §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 36. §-ának (3) be kez dé sé ben és 83. §-ában fog lal tak ra te kin tet -
tel ké rem és egy ben hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) a fel szá mo lók
név jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel cél já ból az ál ta lam kez de mé nye zett, a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl szó ló 114/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek e) pont já ban sze rep lõ, az iga zo lás ki adá sa nap ján ér vé nyes ada to kat tar -
tal ma zó iga zo lás ki adá sa irán ti ké rel met a vám ha tó ság il le té kes szer vé hez be nyújt sa, il let ve a vám ha tó ság a pénz ügy mi -
nisz ter ré szé re az iga zo lás egy pél dány ban tör té nõ ki adá sá val kap cso la tos ér te sí tés(eke)t, to váb bá az iga zo lást vagy az
iga zo lás ki adá si el já rást le zá ró ha tá ro za tot, végzést megküldje.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

.................................................................
cég jegy zés re jo go sult/meg ha tal ma zott

II. Ké rem, hogy az I. pont ban meg ha tá ro zott adó iga zo lást a fent meg ha tá ro zott cél ból a pénz ügy mi nisz ter (1051 Bu -
da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) ré szé re  pos tai úton  sze mé lyes át vé tel lel kiadni szíveskedjen.

......................, 200 . év . hó . nap

P. H.

.....................................................................................
a pénz ügy mi nisz ter ne vé ben el já ró

ki ad má nyo zás ra jo go sult alá írá sa, neve, be osz tá sa
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A Kormány
115/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi

forrásokról és azok felhasználásának módjáról  szóló
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény 48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 4. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i nak 
tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és azok fel -
hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott be vé tel az aláb bi fel ada tok
tel je sí té sé re hasz nál ha tó fel:]

„c) a köz úti köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló fel vi lá go -
sí tás ra és pro pa gan dá ra, va la mint a köz úti köz le ke dés el -
len õr zé se ha té kony sá gát szol gá ló tech ni kai esz kö zök be -
szer zé sé re és üze mel te té sé re.”

2.  §

Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott be vé te lek kö zül a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap 25. nap já ig kell át utal ni]

„a) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je ze ti
 kezelésû elõ irány zat – cél elõ irány zat – fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá já ra (szám la szám: 10032000-01220249-50000005)
az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott 13,5%-ból 8,5%-ot,”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek

a) pont já ban és 4.  §-a (2) és (3) be kez dé sé ben sze rep lõ
„köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész
lép.

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

A Kormány
116/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól

 szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány 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 129.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki -
adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te he -
lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 10. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
adó-vissza igény lé si ügyek ben is al kal maz ni kell.

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



Melléklet a 116/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let hez]

Nyilatkozat és igazolás gázolaj jövedékiadó-visszatérítéshez

Me zõ gaz da sá gi ter me lõ neve:.............................................................................................................................................
Lak cím: ...............................................................................................................................................................................
Te lep hely (mû kö dé si te rü let): .............................................................................................................................................
Adó szám: ............................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jel: ................................................................................................................................................................
Re giszt rá ci ós szám [a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint]:.....................................................................................
A meg mû velt föld te rü let(ek) a kö vet ke zõ te le pü lés(ek)hez tar toz nak: ..............................................................................
A meg mû velt föld te rü let(ek) hely raj zi szá ma(i): ................................................................................................................
A meg mû velt föld te rü let(ek) hasz ná la ti jog cí me(i): ...........................................................................................................

a) sa ját tu laj don*
b) ha szon bér let, egyéb*

Bér be adó neve, adó szá ma, címe: ........................................................................................................................................
Bér be vé tel idõ tar ta ma: ........................................................................................................................................................

Alul írott me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki je len tem, hogy a ............................. mû ve lé si ág ban, ....... év ben a kö vet ke zõ mun -
ka mû ve le te ket vé gez tem el:

Mun ka mû ve let meg ne ve zé se Mun ka mû ve let el vég zé sé nek hó nap ja Meg mun kált te rü let nagy sá ga 
(hek tár, két ti ze des sel)

Ta laj elõ ké szí tés:..................................................................................................................................................................
Ve tés, ül te tés, pa lán tá zás: ...................................................................................................................................................
Nö vény ápo lás, nö vény vé de lem: .........................................................................................................................................
Ta laj erõ pót lás, táp anyag el lá tás: ..........................................................................................................................................
Be ta ka rí tás: .........................................................................................................................................................................
Be ta ka rí tás hoz kap cso ló dó köz vet len szál lí tás: ..................................................................................................................
Össze sen:
Az igé nyelt összeg: .............................................................................................................................................................
Az igény lés hez mel lé kelt szám lák szá ma, sor szá ma, ki bo csá tá sá nak kelte: ......................................................................

Dá tum: ...........................

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

me zõ gaz da sá gi ter me lõ

A mun ka mû ve le tek el vég zé sét, va la mint – a föld hasz ná la ti lap alap ján – a meg mun kált föld te rü let nagy sá gát iga zo -
lom.

Dá tum: ...........................

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

Föld mû ve lés ügyi Hi va tal

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!
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A Kormány
117/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2.  §-ának a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(2.  § A Fõ igaz ga tó ság fel adat kör ében:)
„a) el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mû kö dé sé hez

szük sé ges gaz da sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki és el he lye zé si
fel té te lek biz to sí tá sá val, egyes ügy vi te li szol gál ta tá sok
vég zé sé vel össze füg gõ, to váb bá a va gyon gaz dál ko dás kö -
ré be tar to zó fel ada to kat, a va gyon ke ze lés te kin te té ben ide -
ért ve a sa ját ne vé ben, de a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ja vá ra
 szóló va gyon ke ze lõi szer zõ dé sek meg kö té sét, s az ez zel
össze füg gõ be szá mo lá si és könyv ve ze té si fel ada to kat,”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

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

A Kormány
118/2006. (V. 12.) Korm.

rendelete

a megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,

továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének
szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet,

valamint a megváltozott munkaképességû
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatásról  szóló 
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 39.  §-a
(5) be kez dé se a) pont já nak 1–2. al pont ja i ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az

akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól
 szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog -
lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az akk -
re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.)
5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet ke zõ be) al pont tal 
egé szül ki:

[Akk re di tá ci ós ta nú sít vány ak kor ad ha tó,
b) ha az akk re di tá ci ó val érin tett szék hely, te lep hely, il -

le tõ leg fi ók te lep]
„be) te rü le tén fog lal koz ta tott – ide ért ve a be dol go zói

jog vi szony, a táv mun ka vég zés, a ki kül de tés ke re té ben, va -
la mint a mun ka ter mé sze té bõl ere dõ en szo ká so san te lep -
he lyen kí vül mun kát vég zõ – meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû mun ka vál la lók ál tal foly ta tott va la mennyi mun ka vég -
zé si, il le tõ leg te vé keny sé gi for ma meg fe lel az (1) be kez -
dés ad) pont já ban meg je lölt kö ve tel mény nek.”

A megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

 szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

2.  §

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog -
lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról
 szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R2.) 2.  §-a f) pont já nak fc) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az f) pont a kö vet ke zõ
fd) al pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban
f) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló fog lal -

koz ta tá sá ra te kin tet tel nyúj tott to váb bi tá mo ga tás:]
„fc) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -

liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.), va la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -
sza bály sze rint meg ál la pít ha tó, a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû mun ka vál la ló ré szé re ki fi ze tett mun ka bér, il le tõ -
leg an nak já ru lé kai rész ben vagy egész ben tör té nõ meg té -
rí té sét szol gá ló tá mo ga tá sok,

fd) az el lá tot tak szo ci á lis in téz mé nyen be lü li fog lal koz -
ta tá sá hoz nyújt ha tó szo ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás.”

3.  §

Az R2. 4.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(5) A tá mo ga tás össze ge – a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû mun ka vál la ló ré szé re járó mun ka bér és já ru lé ka i -
nak 100 szá za lék ban tör té nõ meg ál la pí tá sa ese tén – ha -
von ta nem ha lad hat ja meg a tárgy évet meg elõ zõ má so dik
év – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett – nem -
zet gaz da sá gi éves brut tó át lag ke re set egyti zen ket ted ré -
szé nek”

4.  §

Az R2. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 2.  § ef) pont já ban meg je lölt meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû mun ka vál la ló mun ká ba he lye zé sé hez, il le tõ leg
mun ka he lyé nek meg tar tá sá hoz a mun ka bér és já ru lé kai
leg fel jebb 60%-áig ter je dõ bér tá mo ga tás ál la pít ha tó meg, 
ha a mun kál ta tó]

„b) a tá mo ga tás sal érin tett sze mély al kal ma zá sá ra te -
kin tet tel ko ráb ban a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun -
ka vál la ló fog lal koz ta tá sá hoz a 2.  § fa)–fb) pont jai sze rint
nyúj tott tá mo ga tás ban, il le tõ leg az Flt. 19.  §-a (2) be kez -
dé sé nek fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott mi nisz te ri ren de let 
sze rint meg ál la pít ha tó, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló ré szé re ki fi ze tett mun ka bér, és an nak já ru lé -
kai rész ben vagy egész ben tör té nõ meg té rí té sét szol gá ló
tá mo ga tás ban nem ré sze sült,”

5.  §

Az R2. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szo ci á lis in téz mény ben el lá tott sze mély fog lal -
koz ta tá sá ra az Szt.

a) 99/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
b) 99/B.  §-ának (3)–(6) be kez dé sé ben, va la mint
c) 99/E.  §-ában

fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.”

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 5.  §-ával meg ál la pí tott, az R2. 9.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont ja 2007. ja nu ár 1-jén lép ha -
tályba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R2.
14.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

5/2006. (V. 12.) FMM
rendelete

a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezésérõl  szóló 

8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 7.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa szem -
pont já ból ér vé nyes mun ka erõ igény nek azt a mun ka erõ -
igényt kell te kin te ni, ame lyet a fog lal koz ta tó a ké re lem
benyújtását megelõzõen]

„a) leg alább 15 nap pal ko ráb ban, de hat van nap nál nem
ré geb ben nyúj tott be, vagy”

2.  §

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

„(2) A sze zo ná lis fog lal koz ta tás 12 hó na pon be lül leg -
fel jebb 150 nap ra en ge dé lyez he tõ. A 12 hó na pos idõ tar ta -
mot a mun ka vál la ló sze zo ná lis fog lal koz ta tá sá ra ki adott
elsõ en ge dély ben meg je lölt leg ko ráb bi mun ka vég zés kez -
dõ nap já tól kell szá mí ta ni. Egy en ge dély ben a fog lal koz ta -
tás idõ tar ta ma több rész let ben is meg ha tá roz ha tó. A ké rel -
met a 6. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon
kell be nyúj ta ni. Az en ge dély meg hosszab bí tá sá nak he lye
nincs.”

(2) Az R. 5/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az en ge dély ki adá sa so rán nem kell vizs gál ni a 3.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal ta kat.”

3.  §

(1) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Az en ge délyt – a jo go sult ság fel té te le i nek iga zo lá sa
ese tén – a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben, va la mint a 4.  §
(1) be kez dé sé nek a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok vizs gá la ta nél kül kell ki ad ni]

„c) nap tá ri éven ként a több sé gi kül föl di tu laj don ban
lévõ gaz da sá gi tár sa ság ál tal a meg elõ zõ év de cem ber
31-ei mun ka jo gi ál lo má nyi lét szám öt szá za lé kát meg nem
ha la dó lét szá mú kül föl di mun ka vég zé sé hez,”

(2) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új e) pont tal
egé szül ki:

[Az en ge délyt – a jo go sult ság fel té te le i nek iga zo lá sa
ese tén – a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben, va la mint a 4.  §
(1) be kez dé sé nek a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok vizs gá la ta nél kül kell ki ad ni]

„e) a kül föl di ál lam dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le -
té nek sze mély ze te kö ze li hoz zá tar to zó ja ma gyar or szá gi
fog lal koz ta tá sá hoz, az ál la mok kö zött fenn ál ló vi szo nos -
ság alap ján”

(3) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
n)–o) pont tal egé szül ki:

[Az en ge délyt – a jo go sult ság fel té te le i nek iga zo lá sa
ese tén – a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben, va la mint a 4.  §
(1) be kez dé sé nek a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok vizs gá la ta nél kül kell ki ad ni]

„n) ha a kül föl di fog lal koz ta tá sá ra meg ha tá ro zott mun -
ka el vég zé sé hez szük sé ges be gya kor lott ság meg szer zé sét
cél zó kép zés (be ta ní tó kép zés) so rán ke rül sor, és an nak
idõ tar ta ma nap tá ri éven ként nem haladja meg a három
hónapot,

o) az Észak-At lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak -
ban: Meg ál la po dás) ré szes ál la ma i nak a Meg ál la po dás
I. Cikk a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott és a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén szol gá la ti cél ból tar tóz ko dó fegy ve res
ere je és pol gá ri ál lo má nya tag jai kö ze li hoz zá tar to zó i nak
mun ka vég zé sé hez a szol gá la ti célú tar tóz ko dás idejére.”

(4) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott vi szo -

nos ság fenn ál lás nak te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter nyi -
lat ko za ta az irány adó.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[7.  § (1) Nincs szük ség en ge dély re]
„c) kül föl di ál lam dip lo má ci ai (kon zu li) kép vi se le te

vagy egyéb szer ve sze mé lyi ál lo má nya ke re té ben, a kül dõ
ál lam ál tal de le gált tag já nak a kép vi se let nél vagy egyéb
szerv nél tör té nõ mun ka vég zé sé hez, va la mint az ál la mok
közt fenn ál ló vi szo nos ság alap ján, a kül föl di ál lam dip lo -
má ci ai vagy kon zu li kép vi se le te sze mély ze te kö ze li hoz -
zá tar to zó já nak mun ka vég zé sé hez,

d) nem zet kö zi szer ve zet nél vagy nem zet kö zi szer zõ -
dés sel lét re ho zott kö zös szerv nél a részt ve võ fe lek ál tal
de le gált kül föl di nek e szer vek nél tör té nõ mun ka vég zé sé -

hez, va la mint vi szo nos ság alap ján nem zet kö zi szer ve zet
kép vi se le te sze mély ze te kö ze li hoz zá tar to zó já nak mun ka -
vég zé sé hez,”

(2) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ r) pont tal
egé szül ki:

[7.  § (1) Nincs szük ség en ge dély re]
„r) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel tõl el te kint -

ve, az olyan kül föl di vál lal ko zás sal [kül föl di mun kál ta tó
17.  § i) pont] mun ka vi szony ban álló kül föl di ek ma gyar or -
szá gi mun ka vég zé sé hez, amely az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló egyez mény hez csat la ko zott ál lam ban, il let ve
az Eu ró pai Kö zös ség gel és tag ál la ma i val kö tött, a szol gál -
ta tá sok sza bad áram lá sá ról  szóló meg ál la po dás ban ré szes,
de az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló egyez mény hez
nem csat la ko zott ál lam ban van be je gyez ve, ha e sze mélyt
a mun kál ta tó szol gál ta tás nyúj tás keretében

ra) a fog lal koz ta tó val fenn ál ló meg ál la po dás alap ján
kül di a ma gyar or szá gi fog lal koz ta tó hoz oly mó don, hogy a 
mun kát a mun kál ta tó uta sí tá sa sze rint és irá nyí tá sa alatt
végzi (kiküldetés), vagy

rb) a fog lal koz ta tó val kö tött meg ál la po dás alap ján,
olyan ma gyar or szá gi fog lal koz ta tó hoz küldi,

1. amely nek tu laj do no sa rész ben vagy egész ben azo -
nos a mun kál ta tó tu laj do no sá val, vagy

2. amely fog lal koz ta tó és a mun kál ta tó kö zül egyik
va la mi lyen arány ban tu laj do no sa a má sik nak, vagy

3. amely fog lal koz ta tó és a mun kál ta tó egy har ma dik
szer ve zet hez kö tõ dõ tu laj don jo gi vi szo nya alap ján
áll kap cso lat ban egy más sal (a továb biak ban
együtt: ki ren de lés), vagy

rc) mun ka erõ-köl csön zés sel fog lal ko zó vál lal ko zás -
ként kül di ma gyar or szá gi fog lal koz ta tó hoz.”

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül 
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re változik:

„(3) Az (1) be kez dés r) pont já ban meg ha tá ro zott men -
tes ség nem vo nat ko zik a Né met or szág ban és Auszt ri á ban
be jegy zett, e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ága za tok ban te vé keny ke dõ vál lal ko zás sal mun ka vi -
szony ban álló olyan kül föl di re, aki nek né met or szá gi és
auszt ri ai mun ka vál la lá si jo go sult sá gá ra ezen ál la mok
nem ze ti jog sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés r) pont já ban meg ha tá ro zott men tes -
ség olyan idõ tar tam ra áll fenn, amely idõ tar tam ra a kül föl -
di mun ka vál la ló a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a
Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal -
ko zók ra és csa lád tag ja ik ra vo nat ko zó ren de let sze rint ki -
kül dött nek te kint he tõ.

(5) Az (1) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott vi -
szo nos ság fenn ál lá sá nak te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter
nyi lat ko za ta az irányadó.”

5.  §

Az R. 8/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret en ge dély a
ma gán jo gi szer zõ dés tel je sí té sé nek idõ tar ta má ra ad ha tó. A 
ke ret en ge dély irán ti ké re lem re és an nak el bí rá lá sá ra a 3.  §
(1) be kez dés a)–b) pont já ban, a 4.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban, d) pont já ban, va la mint i) pontjában foglaltakat nem
kell alkalmazni.”

6.  §

Az R. 9/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9/A.  § A 8/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret -

en ge dé lyen ala pu ló egyé ni en ge dély irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell a Nem ze ti Film iro dá nak a ma gán jo gi szer zõ -
dés tár gyát ké pe zõ film al ko tás nyil ván tar tás ba vé te lé rõl
 szóló ha tá ro za tát. Az en ge dély ki adá sa kor nem kell vizs -
gál ni a 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té tel fenn ál lá sát, és a ké re lem hez a kép zett sé get, vég -
zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la ta it, a kül föl di
munkaköri egészségügyi alkalmasságáról  szóló orvosi
igazolást nem kell csatolni.”

7.  §

Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ké re lem hez – a ke ret en ge dély, va la mint az en ge -
dély meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem ki vé te lé vel –
csatolni kell:]

„ c) a 6.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben a jo go sult ság fel -
té te le i nek fenn ál lá sát iga zo ló ada to kat, il let ve ok ira to kat,
így a 6.  § (1) be kez dé sé nek o) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ille té kes szer ve ál tal a 
szol gá la ti jog vi szony és a szol gá la ti célú tar tóz ko dás ta nú -
sí tá sa cél já ból ki adott iga zo lást, va la mint a hoz zá tar to zói
mi nõ sé get igazoló okirat hiteles másolatát és hiteles
magyar fordítását,”

8.  §

(1) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (1)–(2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (1)–(2) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(4) be kez dés re változik:

„(1) Az e ren de let sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás ban az ér de mi ha tá ro za tot – a (2) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – a ké re lem nek a ha tás kör rel és ille té kességgel
ren del ke zõ mun ka ügyi köz pont hoz tör té nõ be ér ke zé sé tõl
számított 10 munkanapon belül kell meghozni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ a 17.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott kulcs sze mély zet fog lal koz ta -
tá sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló kérelem esetében
2 mun ka nap.”

(2) Az R. az e ren de let mel lékl eté ben meg ha tá ro zott
7. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 17.  §-a bb) pont já ban, va la mint cb) pont -
já ban a „ma gán jo gi szer zõ dés” szö veg rész he lyé be „meg -
ál la po dás” szö veg rész, cb) pont já ban a „ma gán jo gi szer -
zõ dést” szö veg rész he lyé be „meg ál la po dást” szö veg rész
lép, to váb bá az R. fel ve ze tõ szö ve gé ben az „és (5)” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

Csiz már Gá bor s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 5/2006. (V. 12.) FMM rendelethez

„7. számú melléklet 
a 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelethez

Az R. 7.  §-a (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke -
zés ha tá lya alá tar to zó ágazatok:

Né met or szág ban:

Szol gál ta tá si ága zat NACE Rev. 1.1.-kód(*) (el té rõ
je lö lés hi á nyá ban)

Épí tõ ipar, ide ért ve a kap cso -
ló dó te vé keny sé ge ket is

45.1–4;
a 96/71/EK irány elv mel lék le té -
ben fel so rolt te vé keny sé gek

Ipa ri ta ka rí tás, tisz tí tás 74.70 Ipa ri ta ka rí tás
Egyéb szol gál ta tá sok 74.87 Ki zá ró lag bel sõ de ko rá -

ció ter ve zé se

Auszt ri á ban:

Szol gál ta tá si ága zat NA CE-kód Rev. 1.1.-kód(*)
(el té rõ je lö lés hi á nyá ban)

Ker té sze ti szol gál ta tá sok 01.41 Ki zá ró lag ker té sze ti 
szol gál ta tá sok

Kõ meg mun ká lás 26.7 Ki zá ró lag kõ meg mun ká lás
Fém szer ke ze tek és szer ke -
zet ele mek gyár tá sa

28.11

Épí tõ ipar, ide ért ve a kap-
cso ló dó te vé keny sé ge ket is

45.1–4;
a 96/71/EK irány elv mel lék le -
té ben fel so rolt te vé keny sé gek

Biz ton sá gi te vé keny sé gek 74.60 Ki zá ró lag biz ton sá gi 
te vé keny ség

Ipa ri ta ka rí tás, tisz tí tás 74.70
Házi be teg ápo lás 85.14 Ki zá ró lag házi be teg-

ápo lás
Szo ci á lis el lá tás el he lye zés
nél kül

85.32

(*) NACE: lásd 31990 R 3037: A Ta nács 1990. ok tó ber 9-i
3037/90/EGK ren de le te az Eu ró pai Kö zös ség ben a gaz da sá gi te vé keny sé gek 
sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá ról (HL L 293. szám, 1990.10.24., 1. o.), ame lyet leg -
utóbb mó do sí tott: 32002 R 0029: A Bi zott ság 2001.12.19-i 29/2002/EK ren -
de le te (HL L 6. szám, 2002.1.10., 3. o.)”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

34/2006. (V. 12.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 
alapján nyújtható méhészeti támogatások

igénybevételének részletes szabályairól  szóló 
108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján nyújt ha -
tó mé hé sze ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 108/2005. (XI. 24.) FVM ren de let 11.  §
(1) be kez dés utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A tá mo ga tá si ke ret a 2005/2006. évi vég re haj tá si idõ -
szak ra leg fel jebb 2 180 000 euró.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

Az oktatási miniszter
21/2006. (V. 12. ) OM

rendelete

az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai

vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl  szóló
18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe -
sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé -
sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló 18/2004. (V. 28.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek ki zá ró lag a 2. szá mú, il let ve 3. szá mú mel lék let -
ben meg je lölt szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs gák szer ve zé sé re jo go sul tak az ott fel tün te tett
ré gi ó ban.”

(2) Az R. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
e ren de let alap ján 2008. jú ni us 30-ig ér vé nyes.”

2.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Nyu gat-Du nán túl
 régió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:
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[A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint
(Azon szakképesítések megnevezését, melyre az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza.)]

(Nyugat-Dunántúl régió)

„

30. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.
31. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Rt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.
32. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.

”



(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Kö zép-Du nán túl ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Közép-Dunántúl régió)

„
30. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Rt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.
31. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.
32. Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. 1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9.
33. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

”

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Dél-Du nán túl ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Dél-Dunántúl régió)

„
27. Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um 7030 Paks Dó zsa György út 95.
28. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.
29. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.
30. Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si

Köz pont ja, Pe da gó gi ai, Kul tu rá lis, Sport In té ze te
és Esé lyek Háza

7100 Szek szárd Baj csy-Zsilinszky u. 7.

”

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Kö zép-Ma gyar or szág ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Közép-Magyarország régió)

„
57. Arany Já nos Épü let gé pé sze ti Szak kö zép is ko la 

és Szak is ko la
1072 Bu da pest Nyár utca 9.

58. MÚOSZ Bál int György Új ság író Is ko la 1062 Bu da pest And rás sy út 101.

59. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.

60. Déri Mik sa Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um

1044 Bu da pest Megy eri út 45.

61. Er zsé bet Ki rály né Szol gál ta tó és Ke res ke del mi
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la

1203 Bu da pest Kos suth La jos u. 35.

62. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.

63. SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt. 1115 Bu da pest Ete le út 68.

64. SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi
és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 39. I/5.

65. Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. 1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 39.

66. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

67. Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak kép zõ
Is ko la

1133 Bu da pest Drá va utca 18–22.

”

(5) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Észak-Ma gyar or szág ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Észak-Magyarország régió)

„
42. „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért” Ala pít vány 3300 Eger Klap ka u. 7.
43. BOKIK Szol gál ta tó Kht. 3525 Mis kolc Szent pá li u. 1.
44. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.
45. INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft. 3561 Fel sõ zsol ca Bar tók Béla u. 53.
46. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Rt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.
47. Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. 1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9.
48. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

”
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(6) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Észak-Al föld ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Észak-Alföld régió)

„
37. Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép- és Szak is ko la 5000 Szol nok Ba ross u. 37.
38. Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko la

és Szak is ko la
5000 Szol nok Ká roly Ró bert u. 2.

39. Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la 4200 Haj dú szo bosz ló Gön czy Pál u. 17.
40. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Rt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.
41. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.
42. Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. 1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9.
43. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ke res ke del mi

és Ipar ka ma ra
4400 Nyír egy há za Szé che nyi u. 2.

44. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

”

(7) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek Dél-Al föld ré gió táb lá za ta ki egé szül a kö vet ke zõ so rok kal:

(Dél-Alföld régió)

„
33. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 5600 Bé kés csa ba Két egy há zi út 1.
34. Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép- és Szak is ko la 5000 Szol nok Ba ross u. 37.
35. Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la 6000 Kecs ke mét Ka to na Jó zsef tér 4.
36. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Rt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.
37. OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. 3000 Hat van Ta nács u. 9.
38. Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. 1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9.
39. SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi

és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la
1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 39. I/5.

40. Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft. 1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 39.
41. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 9700 Szom bat hely Akacs Mi hály u. 1–3.

”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a 34 5252 02 Vil la mos mû vi ve ze tõ gé pész szak ké pe sí tés ki egé szül a kö vet ke zõ sor ral:

„
Pak si Atom erõ mû Rész vény tár sa ság X X X X X

”

4.  §

Az R. ki egé szül az e ren de let mel lék le tét ké pe zõ 3. szá mú mel lék let tel.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság e ren de let alap ján a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl ér vé nyes.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

4258 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/55. szám



Mel lék let a 21/2006. (V. 12.) OM ren de let hez

[3. szá mú mel lék let a 18/2004. (V. 28.) OM ren de let hez]

Szak ké pe sí té sek sze rin ti vizs ga szer ve zé si jo go sult sá gok a ré gi ók feltüntetésével

OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

31 7862 01 ABC-el adó Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
középiskola és Szak is ko la

     X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kft. 

X  X X  X  

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.      X  

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma ra

     X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

33 5216 01 Ács-áll vá nyo zó Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

33 5262 01 Asz ta los Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

31 5262 02 Asz ta los ipa ri sze re lõ Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

34 5282 01 Atom erõ mû vi do zi met ri kus Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium 

  X     

32 5252 01 Atom erõ mû vi gé pész (a te -
vé keny ség fel tün te té sé vel)

Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium 

  X     

32 5236 01 Atom erõ mû vi kar ban tar tó
(a te vé keny ség fel tün te té sé -
vel)

Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium 

  X     

34 5223 01 Atom erõ mû vi mû sze rész
(a te vé keny ség fel tün te té sé -
vel)

Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium 

  X     

53 5252 01 Atom erõ mû vi ope rá tor
(a te vé keny ség fel tün te té sé -
vel)

Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium 

  X     

52 5282 01 Atom erõ mû vi ve gyész la bo -
ráns

Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la
és Kollé gium

  X     

31 5216 02 Bá do gos és épü let bá do gos Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

31 5216 02 Bá do gos és épü let bá do gos INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

52 3439 01 Be csüs (a szak irány meg je -
lö lé sé vel)

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

54 3404 03 Be széd író gyors író „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

31 5216 03 Bur ko ló OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

54 3435 06 Cont rol ler „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X X X   

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

52 3435 11 Cont rol ling asszisz tens „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért” 
Ala pít vány

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X X X   

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

33 7826 01 Cuk rász Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
középiskola és Szak is ko la

     X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

31 5216 04 Cse rép kály ha- és kan dal ló -
épí tõ 

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.  X  X    

31 8999 01 Daj ka Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gál ta tó Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont ja, Pe da gó gi ai, Kul -
tu rá lis, Sport In té ze te és Esé lyek Háza

  X     

52 7899 04 De ko ra tõr, ki ra kat ren de zõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

51 7862 02 Dro gé ri ai ke res ke dõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

51 5223 01 Elekt ro ni kai mû sze rész INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

34 5223 02 Elekt ro ni kus és me cha ni -
kus va gyon vé del mi rend -
szersze re lõ

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X  X X

33 7862 01 Élel mi szer- és ve gyi áru-
ke res ke dõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
középiskola és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kft. 

X  X X X X  

31 5233 01 El já rás sze rin ti he gesz tõ
(az el já rás meg je lö lé sé vel)

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

53 5483 01 Eme lõ gép-ügy in té zõ EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

52 5483 01 Ener ge ti kus EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

31 5256 01 Épí tõ gép-kar ban tar tó EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

31 5216 06 Épü let bur ko ló Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

31 5216 07 Épü let szi ge te lõ OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

 X      

34 5222 02 Érin tés vé de lem-szab vá -
nyos sá gi fe lül vizs gá ló

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ
és  Továbbképzõ Kft.

 X    X X X 

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

34 5222 03 Erõs ára mú be ren de zé sek
idõ sza kos fe lül vizs gá ló ja

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ
és  Továbbképzõ Kft.

 X    X X X 

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

55 3433 03 Eu ró pai Uni ós üz le ti szak -
ügy in té zõ

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

52 3435 01 Eu ró pai üz le ti asszisz tens „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány

    X   

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

BOKIK Szol gál ta tó Kht.     X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

33 5262 04 Fa esz ter gá lyos  Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5243 02 Fa ipa ri gép mun kás Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

31 5291 03 Fa já ték ké szí tõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 7822 01 Fa lu si ven dég lá tó Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

34 5222 04 FAM-sze re lõ EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

31 5216 09 Fa pad ló zó és bur ko ló OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

51 5222 01 Fel vo nó sze re lõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

31 5233 14 Fém for gá cso ló Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.  X  X    

33 7812 01 Fod rász Er zsé bet Ki rály né Szol gál ta tó és Keres -
kedelmi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la

   X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és  Szolgáltató Kft. 

X   X X X  

53 5483 02 Gáz- és olaj tü ze lõ-be ren de -
zés-mi nõ sí tõ, -fe lül vizs gá ló

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

55 3439 01 Gaz dál ko dá si menedzser-
 asszisztens (a sza kok meg -
je lö lé sé vel)

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 5216 10 Gáz ve ze ték- és ké szü lék -
sze re lõ

Arany Já nos Épü let gé pé sze ti Szak kö zép -
is ko la és Szak is ko la

   X    

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

33 3404 02 Gép író és szö veg szer kesz tõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány

    X   

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la      X  

31 5233 04 Gép la ka tos Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kft. 

  X X X X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

54 7899 04 Gra fo ló gus Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

52 7899 01 Gra fo ló gus szak asszisz tens Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

21 5291 05 Gyé kény-, szal ma-, csu héj
tárgy ké szí tõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

33 1499 01 Gyer mek- és if jú sá gi fel -
ügye lõ

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

54 1499 02 Gyer mek- és if jú ság vé del -
mi asszisz tens

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

54 1499 01 Gyógy pe da gó gi ai asszisz -
tens

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

31 7822 02 Gyors ét kez te té si el adó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

51 5223 02 Ház tar tás-elekt ro ni kai
 mûszerész

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

51 5222 02 Ház tart ási gép-sze re lõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

33 6601 01 Ház ve ze tõ(nõ) Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

31 5233 06 He gesz tõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

53 1408 01 He gesz tõ gya kor la ti ok ta tó
(I., II., az el já rás meg je lö lé -
sé vel)

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 7862 02 Hul la dék gyûj tõ EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

54 3442 02 Hu mán cont rol ling
ügyin tézõ

„A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X  X X  X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X
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Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

31 7862 03 Hús- és hen tes áru-el adó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X  X X X X  

54 3404 01 Ide gen nyel vi me ne dzser -
asszisz tens

„A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

54 3404 02 Ide gen nyel vi ügy in té zõ
 titkár

„A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

54 7872 01 Ide gen for gal mi me ne dzser „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

 X   X X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

55 7872 01 Ide gen for gal mi szak-
me ne dzser

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

52 7872 02 Ide gen for gal mi tech ni kus Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

52 7872 03 Ide gen for gal mi ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

54 7872 02 Ide gen ve ze tõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Cse pel Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kft.    X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

52 3452 02 Igaz ga tá si ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

  X X  X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

52 3435 08 In teg rált ügy fél kap cso la tok 
asszisz ten se

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Rt. 

X X  X X X X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

55 8409 01 In téz mé nyi kom mu ni ká tor Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 5236 01 Ipa ri- és ke res ke del mi hû tõ -
gép-sze re lõ

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5252 01 Ipar igáz- és olaj tü ze lõ be -
ren de zés-ke ze lõ

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

52 3404 05 Iro dai asszisz tens „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány

    X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

54 3439 01 Iro da ve ze tõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gál ta tó Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

 X  X X X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

52 8999 01 Jel nyel vi tol mács Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

      X

34 5252 01 Ka zán gé pész Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X   
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OKJ szám Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mény

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

32 5252 08 Ka zán ke ze lõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

CSÚCS'91 Ok ta tá si és Ve ze té si Ta nács -
adó Kft. 

   X    

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X X

21 5291 01 Ke fe- és sep rû ké szí tõ Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

55 1408 02 Kép zé si szak asszisz tens Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 5237 01 Ke rék pár sze re lõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

54 3434 02 Ke res ke del mi me ne dzser Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X  X X  

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

     X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

55 7862 01 Ke res ke del mi szak -
menedzser

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

32 7862 01 Ke res ke dõ vál lal ko zó Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
középiskola és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

     X  

Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la      X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

33 7812 02 Kéz- és láb ápo ló,
mû kö röm épí tõ

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X      

55 3434 03 Kis- és kö zép vál lal ko zá si
me ne dzser

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 5252 02 Kis tel je sít mé nyû ka zán-fû tõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X X

31 5259 02 Komp resszor-, lég tar tály-
és szi vattyú ke ze lõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

31 7862 05 Kon fek ció-, mé ter áru-
és la kás tex til-el adó 

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X
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21 5291 07 Ko sár fo nó és fonott -
bútor-készítõ 

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

51 7812 01 Koz me ti kus Er zsé bet Ki rály né Szol gál ta tó és Keres -
kedelmi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la

   X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X X

31 5216 13 Kõ fa ra gó OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

54 3436 02 Költ ség szak ér tõ PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

 X X  X  X

31 5216 14 Kõ mû ves Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

31 5256 02 Könnyû gép ke ze lõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X  X     

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

33 5276 04 Kö tõ ipa ri kon fek ci ós-
 fehérnemû-készítõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

52 3435 10 Köz be szer zé si re fe rens BOKIK Szol gál ta tó Kht.     X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft.     X   

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gál ta tó Rt. 

X X  X X X X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.  X  X    

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X X X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ
 Központ

X X  X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

52 3462 01 Köz ok ta tá si asszisz tens Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont ja, Pe da gó gi ai, Kul -
tu rá lis, Sport In té ze te és Esé lyek Háza

  X     

33 7862 02 Kul túr cikk-ke res ke dõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  
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52 3433 01 Kül ke res ke del mi ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X     X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

54 3433 03 Kül ke res ke del mi üz let kö tõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X     X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

33 5276 10 La kás tex til var ró, -ja ví tó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

52 7899 02 Lak be ren de zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

55 5499 01 Lo gisz ti kai mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

54 3435 01 Lo gisz ti kai szer ve zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X X X X X

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

     X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  
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52 3435 02 Lo gisz ti kai ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont  X X X X X X

54 3434 03 Mar ke ting- és rek lám-
me ne dzser

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la      X  

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gál ta tó Rt. 

X X  X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont  X X X X X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

52 3435 04 Mar ke ting- és rek lám-
ügy in té zõ

„A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont  X X X X X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

33 5237 02 Me cha ni kai mû sze rész Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5211 03 Mély fú ró EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

51 5401 01 Mi nõ ség el len õr EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

53 5401 05 Mi nõ ség irá nyí tá si bel sõ
 auditor

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

53 5401 05 Mi nõ ség irá nyí tá si bel sõ
 auditor

INFORM-ADÓ Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft.     X   

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  
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51 7822 01 Mi xer Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

52 5483 03 Mun ka elem zõ Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5244 08 Mû anyag-fel dol go zó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

33 5401 01 Mû sza ki raj zo ló (a szak -
irány meg je lö lé sé vel)

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

32 5233 02 NC-, CNC-gép ke ze lõ
(a tech no ló gia feltün -
tetésével)

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Vay Mik lós Szak kép zõ Is ko la     X   

34 5233 01 NC-, CNC-prog ra mo zó
tech no ló gus

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

31 5256 03 Ne héz gép ke ze lõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X  X     

54 3433 05 Nem zet kö zi szál lít má nyo -
zá si és lo gisz ti kai
 menedzser

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

   X X X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

54 3434 05 Non pro fit me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

52 3435 07 Non pro fit ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont  X X X X X X

33 5276 05 Nõi ru ha-ké szí tõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

32 5252 04 Nyo más tar tó edény-gé pész Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

 X      
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54 3472 01 Ok ta tás szer ve zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

SZÁMALK Ok ta tá si és In for ma ti kai Rt.    X    

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont ja, Pe da gó gi ai, 
Kul tu rá lis, Sport In té ze te és Esé lyek Háza

  X     

52 1499 03 Pe da gó gi ai asszisz tens Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

33 7822 01 Pin cér Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

52 8409 01 PR-mun ka társ Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

52 3404 02 Pro to koll-ügy in té zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

54 8402 01 PR-szak re fe rens Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la      X  

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

  X X  X X

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

     X  

31 5292 10 Re dõny-, re lu xa ké szí tõ,
 -javító

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

33 7862 03 Ru há za ti ke res ke dõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola- és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

55 8409 03 Sport kom mu ni ká tor Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

33 7826 02 Sza kács Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola- és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    
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52 7822 04 Szál lo dai por tás Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X X X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X   

51 5223 10 Szá mí tás tech ni kai
 mûszerész

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

31 5216 22 Szá raz épí tõ Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

CSÚCS'91 Ok ta tá si és Ve ze té si 
Ta nács adó Kft. 

   X    

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ
 Központ

 X      

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

31 5236 03 Szel lõ zõ-
és klí ma be ren de zés-sze re lõ

Arany Já nos Épü let gé pé sze ti Szak kö zép -
is ko la és Szak is ko la

   X    

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

54 3404 04 Szer kesz tõ sé gi asszisz tens Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5216 16 Szer ke zet la ka tos Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

31 5216 17 Szo ba fes tõ-má zo ló
és ta pé tá zó

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X  X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

Vay Mik lós Szak kép zõ Is ko la     X   

21 5293 01 Szõ nyeg szö võ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

31 7899 03 Ta ka rí tó Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Cse pel Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kft. X X  X  X  

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.  X  X    

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X  X X X

Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la      X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

31 5216 18 Te tõ fe dõ Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

55 3434 02 Tit kár ság ve ze tõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 7862 07 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ, el adó Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

31 7862 07 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ, el adó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

  X X  X  
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32 7862 02 Tü ze lõ- és épí tõ anyag-
ke res ke dõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

54 8402 02 Új ság író I. (a te vé keny sé gi
te rü let meg je lö lé sé vel)

MUOSZ Bál int György Új ság író Is ko la    X    

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

  X   X X

52 8402 02 Új ság író II. (a te vé keny sé gi 
te rü let meg je lö lé sé vel)

MUOSZ Bál int György Új ság író Is ko la    X    

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

  X   X X

52 3435 09 Ügy fél szol gá la ti
 asszisztens

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ
és Szol gáltató Rt. 

X X  X X X X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

  X X X X X

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

52 3404 04 Ügy in té zõ tit kár „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szakközép -
iskola

      X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

52 3404 01 Ügy vi te li asszisz tens „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

21 5216 02 Üve ge zõ OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

52 3433 03 Üz le ti ügy in té zõ Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ
 Központ

 X X  X    

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

55 3435 02 Üz let vi te li szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

31 5211 04 Vá jár (mély mû ve lõ) EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X
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52 3435 06 Vál lal ko zás szer ve zõ „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X  X X X X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

31 5276 03 Var ró mun kás Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont       X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       

33 7862 04 Vas- és mû sza ki ke res ke dõ OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X  X X X X  

31 5220 04 Vas be ton- és mû kõ ké szí tõ Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 5216 19 Vas sze re lõ Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

31 7822 03 Ven dég fo ga dós „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
 Alapítvány 

    X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

33 7822 02 Ven dég lá tó el adó Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X    

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X   X  X  

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

54 3434 04 Ven dég lá tó me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

PERFEKT Gaz da sá gi Ta nács adó, Ok ta tó
és Ki adó Zrt. 

X X X  X X  

SZINERGIA Köz gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Szá mí tás tech ni kai Szak kép zõ Is ko la

   X   X

Szo fisz ti ka Ok ta tás szer ve zõ Kft.    X   X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

55 7822 01 Ven dég lá tó szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

32 7822 01 Ven dég lá tó vál lal ko zó „A Köz gaz da sá gi Szak ok ta tá sért”
Ala pít vány 

    X   

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X   X X   

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola és Szak is ko la

     X  

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

X X X X  X X

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.      X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi
Szak kép zõ Is ko la

   X    

52 5482 03 Ve szé lyes áru-/ADR-
ügy in té zõ

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

34 5222 08 Vil la mos gép- és be ren de -
zés ke ze lõ

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X
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33 5222 03 Vil la mos gép-
és ké szü lék sze re lõ

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

34 5222 09 Vil la mos há ló zat-sze re lõ EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

31 5252 04 Vil la mos mû vi al gé pész Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

32 5252 07 Vil la mos mû vi ka lo ri kus
gé pész

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

34 5252 02 Vil la mos mû vi
vezetõ gépész

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

31 5252 09 Vil la mos mû vi
vízelõ készítõ gé pész

EUROKT-AKADÉMIA Szak kép zõ
és Szak mai Szol gál ta tó Kft. 

X X X X X X X

31 5252 05 Vil la mos mû vi
gáz tur bi na-gé pész

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

32 5252 06 Vil la mos mû vi
gõz tur bi na-gé pész

Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let X X X X X X X

34 5222 13 Vil lám vé de lem 
felül vizsgálója

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont    X   X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont      X  

Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ
és  Továbbképzõ Kft. 

 X   X X X

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X X X X X

TRÍVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

    X X  

33 5216 03 Vil lany sze re lõ Déri Mik sa Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um

   X    

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

31 5216 20 Víz ve ze ték-
és köz pon ti fû tés-sze re lõ

Arany Já nos Épü let gé pé sze ti Szak kö zép -
is ko la és Szak is ko la

   X    

Gép ipa ri, Köz le ke dé si Szak kö zép-
és Szak is ko la

     X X

INFORG Ok ta tó, ter ve zõ, szer ve zõ Kft. X       

OK-TAT-60 Ok ta tást Szer ve zõ
és Szol gál ta tó Kft. 

   X X X  

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X       
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
97/2006. (V. 12.) KE

határozata

pénzügyõr vezérõrnagy nyugállományba helyezésérõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben dr. Da ró czi Fe renc pénz ügy õr ve zér õr na gyot
 – figyel embe véve, hogy szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló
1996. évi XLIII. tör vény 59. § (1) be kez dés a) pont ja alap -
ján 2006. má jus 2-án a tör vény ere jé nél fog va meg szû nik – 
2006. má jus 2-ai ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 26.

Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1961/2006.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
29/2006. (V. 12.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett elõ -
ter jesz té sé re

a Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko lán

dr. Ta más Ist ván fõ is ko lai ta nárt – a 2006. jú ni us 1-jé tõl
2012. má jus 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra – 

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
10/2006. (V. 12.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia
Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló,

Ulanbatorban, 2005. december 7-én aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 

288/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésérõl

A 288/2005. (XII. 21.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2005. de cem ber 21-i, 165. szá má ban ki hir de tett, a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon gó lia Kor má nya
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló, Ulan ba tor ban,
2005. de cem ber 7-én alá írt Meg ál la po dás 8. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rint a Meg ál la po dás azon a na pon lép ha -
tály ba, ami kor a fe lek mind egyi ke kéz hez vet te az ér te sí -
tést, mely ben a szer zõ dõ fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat -
ják egy mást az or szá ga ik ban al kal ma zan dó, a meg ál la po -
dás ha tály ba lép te té sé hez szük sé ges al kot má nyos kö ve tel -
mé nyek tel je sü lés rõl.

A Ma gyar Köz tár sa ság Mon gó li át 2005. de cem ber
12-én, Mon gó lia a Ma gyar Köz tár sa sá got 2006. már ci us
14-én a Meg ál la po dás 8. cik ké nek (1) be kez dé se sze rint
dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ta az or szá ga ik ban al kal ma zan -
dó, a meg ál la po dás ha tály ba lép te té sé hez szük sé ges al kot -
má nyos kö ve tel mé nyek tel je sü lés rõl.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 288/2005.
(XII. 21.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon gó lia
Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló,
Ulan ba tor ban, 2005. de cem ber 7-én alá írt Meg ál la po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 288/2005. (XII. 21.) Korm. ren de let
2–3.  §-a 2006. már ci us 14-én, azaz ket tõ ezer-hat már ci us
ti zen ne gye di kén, ha tály ba lépett.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. június 6.–július 7-ig
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok 2006. jú -
nius 6.–jú li us 7-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si 
hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do -
sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. Az in gat la nok ada tai és tér ké pe az in gat lan fek vé se
sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó
szer ve zet nél, va la mint az ár ve rés hely szí nén megtekint -
hetõk.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re.
Amennyi ben az igény be je len tés alap ján egyez ség jön lét -
re, úgy az 1000 Ft/AK ér ték ben ke rül át szá mí tás ra, az
egyez ség té nyét az ár ve ré sen be kell je len te ni; ha egyez ség 
nem jön lét re, egy AK ér ték az 1991. évi XXV. tör vény
22. §-ának (1) be kez dé se alap ján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást) le tét be kell he lyez ni, amely nek 20%-a az
ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít, vagy vissza -
adás ra ke rül.

5. Az ár ve ré sen az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ának
– a II/1. föld alap ra vo nat ko zó – (2) be kez dé se alap ján az õt 
meg il le tõ kár pót lá si je gyek kel és/vagy ban ki le té ti iga zo -
lás sal az a kár pót lás ra jogosult vehet részt:

a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az
érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lakhellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán belül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket, más -
részt a me gyei kár ren de zé si hi va ta lok és iro dák, il let ve

jog utód ja a me gyei igaz ság ügyi hi va ta lok, ál tal ho zott ha -
tá ro zat tal iga zol hat ják, hogy a kár pót lás alap já ul szol gá ló
ter mõ föld az adott te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül
volt. A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét a
föld hi va tal, il let ve a megyei igazságügyi hivatal is
igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szintén be kell mutatni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem lehet.

Az ár ve ré sen való rész vé tel jo go sult sá gát iga zol ni kell;
a jo go sult sá got iga zol ni nem tudó sze mélyt az ár ve ré sen
való rész vé tel bõl ki kell zárni.

Figyelmeztetés

Ár ve rez ni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 28., 29.
és 30. §-ai alap ján sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján,
vagy – több kár pót lás ra jo go sult ese tén – együt te sen le het.
A meg ha tal ma zást köz ok irat ba, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû 
magánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 33. §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve -
rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen
nem él vé te li jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét 
el vesz ti. Az el vesz tett árverési elõleg az államot illeti meg.

A vé te li jo got csak az a jo go sult gya ko rol hat ja, aki kö te -
le zett sé get vál lal a ter mõ föld me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sá ra (fer tõ zés men tes és gyom men tes ál la pot ban tar tá sá ra),
és arra, hogy a ter mõ föl det a me zõ gaz da sá gi ter me lés bõl
öt éven be lül nem von ja ki. Amennyi ben vál lalt kö te le zett -
sé gét a tu laj don szer zés tõl szá mí tott öt éven be lül meg sze -
gi, a ter mõ föld kár ta la ní tás nélkül állami tulajdonba kerül,
és árverés útján lesz értékesítve.

A kár pót lás ra jo go sult ta nya tu laj do nost, a ta nyá ja kö rü li 
ter mõ föld re az ár ve rés so rán elõ vá sár lá si jog illeti meg.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé tel nek ter mõ föld re for dí tott ér ték nö -
ve lõ be ru há zá si ki adá sok kal csök ken tett ré szét tel jes egé -
szé ben az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a sze -
mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del mé hez
hoz zá szá mí ta ni. Be vé tel nek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult, ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem változtatható meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igazságügyi
Hivatalhoz.

A kár pót lás ra jo go sult az ál ta la meg vá sá rolt ter mõ föld
AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve ke dé sé nek ál la mi
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tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök ken tett
össze gû meg té rí té sé re kö te les a földet az árverésen eladó
részére.

A ter mõ föld hasz no sí tá sát és vé del mét szol gá ló és/vagy
a ter mõ föld ér té két nö ve lõ me li o rá ci ós, ön tö zé si és út épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a be ru há zá si költ sé gek nek az ál -
la mi tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök -
ken tett ér té két kell a föl det ki adó ré szé re meg té rí te ni. A
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal elvégzett számítás helyességét
az Igaz ság ügyi Hiva tal ellenõrzi.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ ter mõ föld
új tu laj do no sa a föl det át adó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
kö te les meg té rí te ni az új gaz da sá gi évet elõ ké szí tõ, szük -
sé ges fõ gaz da sá gi mun kák nak (szán tás, ta laj erõ vissza pót -
lás), zöld lel tá ri ér té kek nek (pl. 3 év nél nem idõ sebb ta kar -
mány ve tés) a gaz dál ko dó szer ve zet táb la törzs köny ve
alap ján szá mí tott el len ér té két. A té rí tés mér té ké ben és

módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet
állapodik meg.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ föl de ket az 
an nak fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal adja
birtokba.

A gaz dál ko dó szer ve zet hoz zá já ru lá sá val a föld hi va tal
bir tok ba adja a ter mõ föl det ak kor is, ha a bir tok ba a dás
egyéb fel té te lei fenn ál la nak, de a jo go sult az el is mert tar -
to zá sát nem fi zet te meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.

Fel hív juk a tisz telt ár ve rez ni szán dé ko zók fi gyel mét,
hogy a Tá jé koz ta tó az ár ve rés fon to sabb sza bá lya i ról, va -
la mint, hogy e Fi gyel mez te tés az összes ter mõ föld ár ve ré si 
hir det ménnyel kap cso lat ban figye lembe ve en dõ.

Igazságügyi Hivatal

4278 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/55. szám

Bács-Kiskun megye

Az Igaz ság ügyi Hi va tal BUGAC te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban levõ ter mõ -
föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Bu gac, Béke u. 28., Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú ni us 28., 9–16 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú ni us 29., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Bu gac

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0274/25 erdõ 21 ha 2365 m2 33,98 Egyé ni mûv. köt.*

* Épí té si ti la lom 50 mé ter fe lett, jo go sult a Ma gyar Mû sor szó ró Vállalat.

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó



Az Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. június 6.–július 7-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok a 2006. jú -
nius 6.–jú li us 7-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si 
köz le mé nye it az 1997. évi XXXIII. tör vény 7.  §-a (2) be -
kez désének a) pont ja sze rint az 1991. évi XXV. tör vény
19.  §-a alap ján ki je lölt ter mõ föld te rü let bõl te le pü lé sen -
ként a 20 hek tárt meg nem ha la dó föld te rü le tek re
(II/3. föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. Az in gat la nok ada tai és tér ké pe az in gat lan fek vé se
sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó
szer ve zet nél, va la mint az ár ve rés hely szí nén meg te kint he -
tõk.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re.
Amennyi ben az igény be je len tés alap ján egyez ség jön lét -
re, úgy az 1000 Ft/AK ér ték ben ke rül át szá mí tás ra, az
egyez ség té nyét az ár ve ré sen be kell je len te ni; ha egyez ség 
nem jön lét re, egy AK ér ték az 1991. évi XXV. tör vény
22. §-ának (1) be kez dé se alap ján 3000 Ft/AK ki ki ál tá si
áron in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást) le tét be kell he lyez ni, amely nek 20%-a az
ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít, vagy vissza -
adás ra ke rül.

5. Az ár ve ré sen az 1997. évi XXXIII. tör vény 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az õt meg il le tõ kár pót -
lá si je gyek kel és/vagy ban ki le té ti iga zo lás sal az a jo go sult 
ve het részt, aki nek ál lan dó la kó he lye 1991. jú ni us 1-jén az
érin tett te le pü lé sen volt, és aki je len leg is ott ren del ke zik
ál lan dó la kó hellyel.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak sze mé lyi
iga zol vá nyuk kal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té -
kességüket.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem lehet.

Az ár ve ré sen való rész vé tel jo go sult sá gát iga zol ni kell.
A jo go sult sá got iga zol ni nem tudó sze mélyt az ár ve ré sen
való rész vé tel bõl ki kell zár ni.

Figyelmeztetés

Ár ve rez ni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 28., 29.
és 30. §-ai alap ján sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján,
vagy – több kár pót lás ra jo go sult ese tén – együt te sen le het.
A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
magánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 33. §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve -
rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen
nem él vé te li jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét 
el vesz ti. Az el vesz tett árverési elõleg az államot illeti meg.

A vé te li jo got csak az a jo go sult gya ko rol hat ja, aki kö te -
le zett sé get vál lal a ter mõ föld me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sá ra (fer tõ zés men tes és gyom men tes ál la pot ban tar tá sá ra),
és arra, hogy a ter mõ föl det a me zõ gaz da sá gi ter me lés bõl
öt éven be lül nem von ja ki. Amennyi ben vál lalt kö te le zett -
sé gét a tu laj don szer zés tõl szá mí tott öt éven be lül meg sze -
gi, a ter mõ föld kár ta la ní tás nélkül állami tulajdonba kerül,
és árverés útján lesz értékesítve.

A kár pót lás ra jo go sult ta nya tu laj do nost, a ta nyá ja kö rü li 
ter mõ föld re az ár ve rés so rán elõ vá sár lá si jog illeti meg.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé tel nek ter mõ föld re for dí tott ér ték nö -
ve lõ be ru há zá si ki adá sok kal csök ken tett ré szét tel jes egé -
szé ben az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a sze -
mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del mé hez
hoz zá szá mí ta ni. Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul
szol gá ló for gal mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem változtatható meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igazságügyi
Hivatalhoz.

A kár pót lás ra jo go sult az ál ta la meg vá sá rolt ter mõ föld
AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve ke dé sé nek ál la mi
tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök ken tett
össze gû meg té rí té sé re kö te les a földet az árverésen eladó
részére.

A ter mõ föld hasz no sí tá sát és vé del mét szol gá ló és/vagy
a ter mõ föld ér té két nö ve lõ me li o rá ci ós, ön tö zé si és út épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a be ru há zá si költ sé gek nek az ál -
la mi tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök -
ken tett ér té két kell a föl det ki adó ré szé re meg té rí te ni. A
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal elvégzett számítás helyességét
az igazságügyi hivatal ellenõrzi.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ ter mõ föld
új tu laj do no sa a föl det át adó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
kö te les meg té rí te ni az új gaz da sá gi évet elõ ké szí tõ, szük -
sé ges fõ gaz da sá gi mun kák nak (szán tás, ta laj erõ-vissza -
pót lás), zöld lel tá ri ér té kek nek (pl. 3 év nél nem idõ sebb ta -
kar mány ve tés) a gaz dál ko dó szer ve zet táb la törzs köny ve
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alap ján szá mí tott el len ér té két. A té rí tés mér té ké ben és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet
állapodik meg.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ föl de ket az 
an nak fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal adja
birtokba.

A gaz dál ko dó szer ve zet hoz zá já ru lá sá val a föld hi va tal
bir tok ba adja a ter mõ föl det ak kor is, ha a bir tok ba a dás
egyéb fel té te lei fenn ál la nak, de a jo go sult az el is mert tar -

to zá sát nem fi zet te meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.

Fel hív juk a tisz telt ár ve rez ni szán dé ko zók fi gyel mét,
hogy a Tá jé koz ta tó az ár ve rés fon to sabb sza bá lya i ról, va -
la mint, hogy e Fi gyel mez te tés az összes ter mõ föld ár ve ré si 
hir det ménnyel kap cso lat ban figye lembe ve en dõ.

Igazságügyi Hivatal

4280 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/55. szám

Bács-Kiskun megye

Az Igaz ság ügyi Hi va tal KEREKEGYHÁZA te le pü lé sen, a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban 
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/3. típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Ke rek egy há za, Fõ u. 47/A, Pol gár mes te ri Hi va tal

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú ni us 19., 11–16 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú ni us 20., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Ke rek egy há za

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

019/12 er dõ 4 ha 7861 m2 36,37 Egyé ni mûv. köt.

019/17 a szán tó 5857 m2 2,05

019/17 b er dõ 1 ha 0847 m2 2,60 Egyé ni mûv. köt.

019/17 c gyep, le ge lõ 6595 m2 1,58

019/17 d er dõ 8881 m2 2,13 Egyé ni mûv. köt.

019/17 f gyep, le ge lõ 3138 m2 0,75

019/23 a er dõ 3 ha 5305 m2 26,83 Egyé ni mûv. köt.

019/23 b szõ lõ 3048 m2 10,61



Az Igaz ság ügyi Hi va tal IZSÁK te le pü lé sen, a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban levõ ter mõ -
föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Izsák, Sza bad ság tér 1., Pol gár mes te ri Hi va tal

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú ni us 21., 9–16 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú ni us 22., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Izsák

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0412/2 er dõ 5 ha 0978 m2 14,27 Egyé ni mûv. köt.

0368/2 er dõ 6 ha 0223 m2 16,86 Egyé ni mûv. köt.

Az Igaz ság ügyi Hi va tal KUNADACS te le pü lé sen, a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban levõ
ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Ku na dacs, Kos suth L. u. 51., Kö zös sé gi In for má ci ós Köz pont

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú ni us 26., 11–16 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú ni us 27., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Ku na dacs

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

060/2 er dõ 7 ha 5971 m2 43,12 Egyé ni mûv. köt.*

0236/2 a gyep, le ge lõ 1 ha 7362 m2 1,22 Köz sé gi min ta tér

0236/2 b er dõ 4 ha 2508 m2 8,93 Egyé ni mûv. köt.

0236/2 d er dõ 1 ha 2338 m2 2,59 Egyé ni mûv. köt.

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.
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Az Igaz ság ügyi Hi va tal HELVÉCIA te le pü lé sen, a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban levõ
ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Hel vé cia, Sport u. 42., Pol gár mes te ri Hivatal

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú li us 3., 11–13 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú li us 3., 13 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Hel vé cia

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0102/12 szán tó 1382 m2 0,48

Az Igaz ság ügyi Hi va tal SOLTVADKERT te le pü lé sen, a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Solt vad kert, Hõ sök tere 1., Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. jú li us 4., 9–11 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2006. jú li us 4., 11 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Solt vad kert

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0314/32 gyep, le ge lõ 1 ha 1565 m2 1,62
0314/8 gyep, le ge lõ 1 ha 1937 m2 0,84
0318/1 er dõ 0790 m2 0,13
0318/3 gyep, le ge lõ 1054 m2 0,15
0325/34 gyep, le ge lõ 1260 m2 0,18

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. április hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 55. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
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