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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelete
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:
aa) munka-rehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történõ munkavégzés,
ab) fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás: az Szt.
99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történõ munkavégzés;
b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, egyházi fenntartású
szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója
(a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetében az intézményi
foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a
fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külsõ foglalkoztató).
(3) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban 2007.
december 31-éig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 160–163. §-a szerinti elektronikus ügyintézésnek helye nincs.

I. Rész
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helye szerint illetékes megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: megyei szociális és gyámhivatal)
jár el.
(2) A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet
a foglalkoztató nyújtja be a megyei szociális és gyámhivatalhoz; a kérelmet foglalkoztatási formánként és telephelyenként külön kell benyújtani.
(3) A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza
a foglalkoztatni kívánt személyek számát, az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megjelölését, a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenységet. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a foglalkoztatni kívánt személyekre vonatkozó, az
Szt. 99/B. § (3) bekezdés szerinti szakértõi vélemények
másolatát;
b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai
programot;
c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történõ hozzájárulását;
d) ha a külsõ foglalkoztató
da) természetes személy, a vállalkozói engedély hiteles
másolatát,
db) jogi személyiségû gazdálkodó szervezet vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, az egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,
dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát;
e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt
személyi és tárgyi feltételek teljesítésérõl;
f) külsõ foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;
g) a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi,
tûzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatokat;
h) a külsõ foglalkoztató, illetve a fenntartó írásbeli hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez;
i) a foglalkoztató által megkötött általános felelõsségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a
testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);
j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelõsségbiztosítási szerzõdést (amely a foglalkoztató felelõssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki).

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY
3. §
2. §
(1) A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos
hatósági eljárásban elsõ fokon a szociális intézmény szék-

(1) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához beszerzi a szociális
intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes
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a) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
városi, fõvárosi kerületi intézetének a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó közegészségügyi követelmények,
b) tûzoltó-parancsnokságnak a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tûzvédelmi elõírások,
c) építésügyi hatóságnak a foglalkoztatás helyszínére
vonatkozó építéshatósági követelmények
teljesítését igazoló szakhatósági állásfoglalását,
d) adóhatóság igazolását arról, hogy a külsõ foglalkoztatónak, illetve a fenntartónak lejárt köztartozása nincsen.
(2) A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó tevékenység esetén a megyei szociális és gyámhivatal beszerzi a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési, illetve fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjétõl a telepengedélyt.
(3) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást határozatban engedélyezi, ha
a) a kérelem megfelel az e rendeletben elõírtaknak,
b) a szakhatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak,
c) a nem állami, egyházi fenntartónak, illetve a foglalkoztatónak lejárt köztartozása nincsen,
d) a kérelmezõ biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,
e) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön
jogszabályban meghatározott követelményeknek.
(4) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,
b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,
c) a szociális foglalkoztatás helyét,
d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megnevezését,
e) az egyidejûleg foglalkoztatható személyek létszámát.
(5) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély jogerõre emelkedését követõ öt napon
belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki. A
foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól
látható helyen kifüggeszti.

4. §
Ha külsõ foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,
b) szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló
irat adatait,
c) külön jogszabály szerint a külsõ foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint a
foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a
megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,
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d) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban részt vevõk számát, a foglalkoztatás helyét,
e) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetõjének jogosítványait,
f) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai
programot és foglalkoztatási tervet,
g) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási
rendjét, a felhasználásával kapcsolatos dokumentumok
vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait,
h) a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, átutalásának módját, idõpontját, elszámolásának szabályait,
i) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek
viselésének szabályait,
j) a szerzõdõ felek közötti felelõsségi szabályok meghatározását,
k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,
l) szerzõdésszegés esetén a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást,
m) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét.

5. §
(1) A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezõ változást – a változást
tanúsító dokumentumok egyidejû megküldése mellett – az
intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külsõ foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles
bejelenteni a megyei szociális és gyámhivatalnak.
(2) A foglalkoztató a szociális foglalkoztatási engedély
módosítása iránti kérelmet nyújt be, ha neve vagy székhelye megváltozik.
(3) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha
a) a foglalkoztató személye megváltozik, vagy
b) a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni, vagy
c) a foglalkoztatni kívánt személyek száma az engedélyezett létszámot meghaladja, vagy
d) a foglalkoztatási formát meg kívánja változtatni.
(4) A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

6. §
(1) A megyei szociális és gyámhivatal évente legalább
egy alkalommal ellenõrzi, hogy a foglalkoztató a szociális
foglalkoztatást a jogszabályokban és a szociális intézmény
mûködési engedélyében foglaltaknak megfelelõen végzi.
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(2) A megyei szociális és gyámhivatal az ellenõrzésrõl
készült jegyzõkönyvet megküldi a szociális intézménynek
és az intézmény fenntartójának, továbbá a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságának, a fõvárosban
és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságnak (a továbbiakban együtt: Igazgatóság).
(3) A munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok, valamint fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén a munkaügyi szabályok betartását – évente legalább egy alkalommal – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi felügyelõsége ellenõrzi, és az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet megküldi a megyei szociális
és gyámhivatal részére.
(4) Ha a megyei szociális és gyámhivatal az ellenõrzés
során hiányosságot észlel,
a) határidõ tûzése mellett felhívja a foglalkoztatót a
hiányosságok pótlására, vagy
b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külsõ foglalkoztató szempontjából is elõnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetésérõl a foglalkoztatóval hatósági szerzõdést köthet, illetõleg
c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és
kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti.
(5) A foglalkoztató kérelmére a (4) bekezdés a) pontja
szerinti határidõ indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható.
(6) A megyei szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha
a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással,
b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszûnik,
c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény
és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszûnik,
d) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset fennáll,
e) a szakmai ellenõrzés során feltárt hiányosságokat a
foglalkoztató a megadott határidõn belül nem számolja fel,
f) a foglalkoztató ellen csõdeljárás vagy felszámolási
eljárás indul.

7. §
A megyei szociális és gyámhivatal megküldi az Igazgatóság részére a szociális foglalkoztatási engedély kibocsátásáról, módosításáról, visszavonásáról szóló határozatot.
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A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS
8. §
(1) A szociális foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a központi költségvetésbõl a szociális intézmény részére – a fenntartón keresztül – nyújtott támogatás, amely a szociális foglalkoztatás mûködtetéséhez,
ezen belül
a) a foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,
b) a külön jogszabályban elõírt segítõk munkabéréhez
és ennek járulékaihoz,
c) az anyagköltséghez,
d) a közüzemi költséghez,
e) az adminisztrációs költséghez,
f) az eszközbeszerzéshez
használható fel.
(2) A támogatás napi összege egy fõ foglalkoztatottra
számított átlagos költség, amely
a) munka-rehabilitációban egy munkanapra,
b) fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban egy fizetett
napra
a ledolgozott munkaórák szerint differenciált, a 2. számú
mellékletben meghatározott összeg.

9. §
(1) A támogatásra az a szociális intézmény jogosult,
amely
a) foglalkoztatóként szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, vagy
b) az ellátottak foglalkoztatására szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ foglalkoztatóval megállapodást kötött.
(2) A szociális intézmény nem jogosult támogatásra
azon foglalkoztatott után, akinek foglalkoztatása révén a
foglalkoztató a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül.
(3) A támogatásra jogosult szociális intézmény fenntartója a tárgyévi támogatást a székhelye szerint illetékes
Igazgatóságnál a szociális foglalkoztatási engedély jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül, már mûködõ
szociális foglalkoztatás esetén a tárgyévet megelõzõ év december 1-jéig a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentés
(a továbbiakban: éves összesített igénybejelentés) benyújtásával igényelheti.
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(4) Az éves összesített igénybejelentés tartalmazza a
tárgyévben felhasználni kívánt támogatás éves összegét.
Az éves összesített igénybejelentéshez mellékelni kell:
a) a szociális foglalkoztatási engedély másolatát,
b) ha a foglalkoztató a szociális intézménnyel kötött
megállapodás alapján végzi a foglalkoztatást, ezen megállapodás másolatát,
c) a fenntartó hozzájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez,
d) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában foglalt, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek teljesítését alátámasztó, külön jogszabályban elõírt igazolásokat.
(5) A határidõben benyújtott éves összesített igénybejelentés esetén a támogatást a szociális foglalkoztatási engedély jogerõre emelkedésének napjától, már mûködõ szociális foglalkoztatás esetén a tárgyév január 1-jétõl kell
megállapítani. Az igénylési határidõ, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott
határidõ elmulasztása esetén a támogatás csak az éves
összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követõ hónap elsõ napjától állapítható
meg és folyósítható.
(6) Ha a szociális intézmény mûködési engedélyét vagy
a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonják, a támogatás a szociális intézményt a mûködési engedély, illetve a
szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáig idõarányosan illeti meg.
(7) A szociális intézmény a fenntartón keresztül az Igazgatósághoz a 4. számú melléklet szerinti igénymódosításban pótigényt nyújthat be, illetve lemondhat a támogatásról.
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11. §

(1) A fenntartó – a szociális intézmény által megküldött
6/A. számú melléklet szerinti elszámolás alapján –
a 6/B. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyévet követõ év január 31-éig, illetve
b) a szociális intézmény mûködési engedélye, illetve a
szociális foglalkoztatási engedély visszavonásáról szóló
jogerõs határozatot követõ tizenöt napon belül
a tárgyévben igénybe vett támogatással elszámol az Igazgatóságnak.
(2) Amennyiben a szociális intézmény fenntartója az elszámolási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget,
a támogatás folyósítása az elszámolási kötelezettség teljesítéséig felfüggesztésre kerül.
(3) A Magyar Államkincstár, illetve az Igazgatóság a
szociális intézmény fenntartójától érkezett elszámolást az
elszámolást követõ második hónap 15. napjáig megküldi a
minisztériumnak.
(4) Az igényjogosultságban bekövetkezett változásra
tekintettel felmerülõ többletigény fedezetét az elszámolási
idõszakban igényelt, de fel nem használt vagy visszafizetett támogatás, valamint a kamatok biztosítják. A fennmaradó összeg a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláját illeti meg. A pótigény önkormányzati fenntartó esetében a 7/A. számú melléklet, a
nem állami, egyházi fenntartó esetében a 7/B. számú melléklet szerint kerül benyújtásra a minisztériumhoz.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre
vonatkozó különös szabályok
12. §

10. §
(1) Az 5/A. számú, illetve az 5/B. számú melléklet szerint összesített igények, továbbá a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 20. napjáig beérkezett pótigények és lemondások támogatási összege negyedévenként, a tárgynegyedévet megelõzõ hónap utolsó napjáig fenntartónként és
fenntartó típusonként összesítve, egyházi fenntartók esetén egyházanként, ezer forintra kerekítve továbbításra kerülnek a szociális ágazat irányításáért felelõs minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium).
(2) A minisztérium az (1) bekezdés szerinti igénybejelentés alapján a támogatás fedezetét a tárgynegyedév elsõ
hónapjának 20. napjáig a Magyar Államkincstár, illetõleg
az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.
(3) A támogatás idõarányosan, havi ütemezésben, a
tárgyhó 25. napjáig kerül folyósításra a fenntartónak.

A minisztérium által fenntartott szociális intézmények
esetében az e rendeletben foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni azzal, hogy
a) a rendelet II. részében a szociális intézmény fenntartója helyett a szociális intézményt kell érteni,
b) a szociális intézmény a támogatást közvetlenül a minisztériumtól igényli az éves összesített igénybejelentésben,
c) a szociális intézmény a 4. számú melléklet szerinti
igénymódosítást a minisztériumhoz nyújtja be,
d) a támogatást a minisztérium folyósítja a szociális intézmény részére,
e) a támogatás a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzata terhére támogatásértékû átadással történik,
f) a szociális intézmény a tárgyévben igénybe vett támogatással a 6/B. számú melléklet szerinti adatlapon a minisztériumnak számol el,
g) a támogatás felhasználását a minisztérium ellenõrzi.
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A nem állami, egyházi fenntartókra vonatkozó különös
szabályok
13. §
(1) Az Igazgatóság a nem állami, egyházi fenntartó esetében
a) a támogatásra való jogosultságról,
b) a támogatás megváltoztatása iránti kérelemrõl,
c) az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási
igényrõl, illetve a visszafizetésrõl
az éves összesített igénybejelentés alapján határozattal
dönt.
(2) A támogatást megállapító határozat tartalmazza
a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, a fenntartó
nevét, székhelyét,
b) a támogatás jogcímét,
c) a jogosultság alapját,
d) a támogatás összegét, a folyósítás ütemezését,
e) a támogatás elszámolásának határidejét, módját,
f) a fel nem használt támogatás elszámolásának és
visszafizetésének rendjét, továbbá a jogosulatlanul felvett,
illetve a jogellenesen felhasznált támogatás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket.

14. §
(1) A támogatás igénylésének jogszerûségét, elszámolásának szabályszerûségét a nem állami, egyházi fenntartó
esetében az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre
álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal
a helyszínen ellenõrzi. Az ellenõrzésre az év végi elszámolással egyidejûleg, de legkésõbb a tárgyévet követõ év
szeptember 30-áig, a szociális intézmény megszûnése esetén a mûködési engedély vagy a szociális foglalkoztatási
engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kerül sor.
(2) Az ellenõrzés kiterjed a támogatás alapját képezõ
mutatószámok megállapítása szabályszerûségére. Az
Igazgatóság az ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet készít, a szociális intézmény fenntartóját megilletõ többlettámogatásról, illetve a fenntartó visszafizetési kötelezettségérõl határozatot hoz.
(3) Az Igazgatóság az ellenõrzés alapján kezdeményezheti a szociális intézmény mûködésének ellenõrzését a megyei szociális és gyámhivatalnál.
(4) Az Igazgatóság a szociális intézményt megilletõ
többlettámogatást az ellenõrzés lezárását követõ 30 napon
belül utalja át a fenntartónak.
(5) Az éves elszámoláskor, illetve az ellenõrzéskor felmerülõ, ezer forint alatti
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a) többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja
át,
b) visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a szociális intézmény fenntartójának nem kell teljesítenie.

15. §
(1) A nem állami, egyházi fenntartó kamatot fizet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás után, ha az igényelt
támogatás összege legalább öt százalékkal meghaladja az
õt ténylegesen megilletõ összeget (a továbbiakban: igénybevételi kamat).
(2) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a szociális intézmény fenntartója az igényelt támogatásról
a) április 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat huszonöt százaléka,
b) július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven
százaléka,
c) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat,
feltéve, hogy a fenntartó a jogosulatlanul igénybe vett
támogatást határidõben visszafizeti.
(3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha
a) a szociális intézmény fenntartója a támogatásról október 15-ét követõen mond le,
b) a visszafizetési kötelezettség az éves elszámolása
során keletkezik,
c) az Igazgatóság a jogosulatlan igénybevételt ellenõrzés során állapítja meg.
(4) Amennyiben a szociális intézmény fenntartója a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét nem a szociális foglalkoztatásra fordította, köteles az elszámolást
követõ tizenöt napon belül ennek az összegnek a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.
(5) Ha a szociális intézmény fenntartója a visszafizetési
kötelezettséget elõíró határozat jogerõre emelkedését követõ 8 napon belül visszafizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg után a
Ket. szerinti késedelmi pótlékot köteles fizetni.
(6) Ha a szociális intézmény fenntartója a visszafizetési
kötelezettséget elõíró határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság az esedékes támogatásból levonja. Az Igazgatóság
indokolt esetben, a szociális intézmény fenntartójának kérelmére a tartozást több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja. A levonásról és a részletfizetés engedélyezésérõl
az Igazgatóság határozatban dönt.
(7) Jegybanki alapkamaton az (1)–(4) bekezdés alkalmazása során, ha a szociális intézmény fenntartója a
visszafizetési kötelezettségének
a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelõzõ év
átlagos jegybanki alapkamatát,
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b) az igénybevétel évét követõen tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát
kell érteni.

szociális intézményen belüli foglalkoztatást végez, az intézményen belüli foglalkoztatást 2007. január 1-jétõl csak
szociális foglalkoztatási engedéllyel folytathatja.

16. §

(3) 2006. évben az állami, önkormányzati fenntartónak
a 8. § (1) bekezdése szerinti támogatást támogatásértékû
bevételként kell kezelnie.

Az Igazgatóság a támogatás ügyében hozott határozat
és a lefolytatott ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv egy
példányát megküldi a megyei szociális és gyámhivatalnak.

17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Az a foglalkoztató, aki a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, és

(4) 2006. évben a szociális intézmény fenntartója az
éves összesített igénybejelentést 2006. július 5-éig nyújtja
be.
(5) A 2006. július 5-éig benyújtott éves összesített
igénybejelentés esetén a támogatást 2006. július 1-jétõl
kell megállapítani. A 2006. július 5-ét követõ igénybejelentés, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott határidõ elmulasztása esetén a támogatás csak az éves összesített igénybejelentés benyújtását, illetve a hiánypótlást, helyesbítést követõ hónap elsõ
napjától állapítható meg és folyósítható.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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

TANÚSÍTVÁNY
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
Intézmény székhelye, telephelye: .......................................................................................................................................
Fenntartó székhelye, telephelye: .........................................................................................................................................
Foglalkoztató székhelye, telephelye: ..................................................................................................................................
A foglalkoztatási engedély száma: .....................................................................................................................................
A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult:.......................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A foglalkoztatott személyek száma:....................................................................................................................................
Kelt: ....................................
P. H.
.........................................................
szociális és gyámhivatal vezetõje
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2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Támogatás 1 fĘ 1 munkanapi
Megnevezés

4

5

6

7

8

órás foglalkoztatásához (Ft)
MUNKA-REHABILITÁCIÓ

1800

2000

2200

FEJLESZTė-FELKÉSZÍTė
FOGLALKOZTATÁS

3000

3500

4000

4500

5000

3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
IGÉNYBEJELENTÉS
a szociális foglalkoztatás finanszírozásához
.......… évre
1. Fenntartó típusa 1:

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(k 2) adatai:
Szervezet megnevezése: ................................................................................................................................................
A szervezet címe: ..........................................................................................................................................................
KSH kódja: ....................................................................................................................................................................
Foglalkoztatási engedély száma: ...................................................................................................................................
Adószáma: .....................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................................
5. A foglalkoztatási engedély szerinti létszám:
5.1 munka-rehabilitáció
5.2 fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás
1
2

A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
A további külsõ foglalkoztatók adatait külön listán kell csatolni.

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

7. Foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény:
Sorszám

Megnevezés

a

b

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Munka-rehabilitáció
Tervezett átlagos létszám 3
Munkanap (naptári)
Összes munkanap (2×3)
Támogatás/nap/fõ (Ft)
Támogatási igény (4×5) (Ft)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás
Tervezett átlagos létszám 3
Fizetett nap (naptári)
Összes fizetett nap (8×9)
Támogatás/nap/fõ (Ft)
Támogatási igény (10×11) (Ft)
Összes támogatás (Ft)

A foglalkoztatás napi munkaóra száma
4

5

6

7

8

c

d

e

f

g

Összesen
h

———
———

———
———

8. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege („h” oszlop 13. sor):
Ebbõl: munka-rehabilitációhoz igényelt támogatás („h” oszlop 6. sor )
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatáshoz igényelt támogatás („h” oszlop 12. sor)

......................... Ft
......................... Ft
......................... 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

o Pótigénylés

1. Fenntartó típusa 1:

o Lemondás

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
4.2 fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás
5. A módosítás kezdõ idõpontja: ……………….hó

1

A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.

±…….fõ
±…….fõ
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6. Az igénymódosítás számítása:
Sorszám

Megnevezés

a

b

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

A foglalkoztatás napi munkaóra száma
4

5

6

7

8

c

d

e

f

g

Összesen
h

———
———

———
———

7. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés korrekciója („h” oszlop 13. sor):
Ebbõl: munka-rehabilitációhoz igényelt támogatás („h” oszlop 6. sor )
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatáshoz igényelt támogatás („h” oszlop 12. sor)

± ......................... Ft
± ......................... Ft
± ......................... 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
Igényelt összeg (E Ft)
Intézmény típusa

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás
III. né.

IV. né.

Összesen

FejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatás
III. né.

IV. né.

Mindösszesen
(E Ft)

Összesen

Önkormányzati fenntartó által mĦködtetett
intézmény

MAGYAR KÖZLÖNY

Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Mindösszesen

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

2006/55. szám

2006/55. szám

5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Magyar Államkincstár ........................................ Igazgatósága
Szociális foglalkoztatási támogatás igénylése
2006. év
Igényelt összeg (E Ft)
Intézmény típusa

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás
III. né.

IV. né.

Összesen

FejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatás
III. né.

IV. né.

Mindösszesen
(E Ft)

Összesen

P. H.

.........................................
aláírás

4237

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

MAGYAR KÖZLÖNY

Nem állami fenntartó által mĦködtetett
intézmény
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Egyházi fenntartó által mĦködtetett
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
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6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
..........................................................................................
intézmény neve
Intézményi elszámolási adatlap
Munka-rehabilitáció
Sorszám

Megnevezés

a

b

Foglalkoztatási
jogviszonyban
töltött napok
száma¹
c

FejlesztĘ foglalkoztatás

Támogatás
Ft/fĘ/nap

Támogatási
összeg
Ft

Kifizetéssel
terhelt napok
száma²

Támogatás
Ft/fĘ/nap

Támogatási
összeg
Ft

d

e

f

g

h

1.

Igényelt támogatás összesen
4 órás foglalkoztatás
5 órás foglalkoztatás
6 órás foglalkoztatás
7 órás foglalkoztatás
8 órás foglalkoztatás

2.

JogszerĦen járó támogatás

3.

Jogtalanul igényelt
(1. sor–2. sor)

4.

Pótlólag igényelhetĘ
(2. sor–1. sor)

P. H.

…………………………………..
intézményvezetĘ aláírása
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¹ A munkarehab. foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 4. sor c, d, e oszlopa)
² A fejlesztĘ foglakoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 10. sor c, d, e, f, g oszlopa)

Kelt:

j=e+h

MAGYAR KÖZLÖNY

4 órás foglalkoztatás
5 órás foglalkoztatás
6 órás foglalkoztatás
7 órás foglalkoztatás
8 órás foglalkoztatás

Összes
támogatás
Ft
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6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
..........................................................................................
a fenntartó neve
Fenntartói elszámolási adatlap
Munka-rehabilitáció

Sorszám
a

FejlesztĘ foglalkoztatás

Megnevezés

Foglalkoztatási
jogviszonyban
töltött napok
száma¹

Támogatás
Ft/fĘ/nap

Támogatási
összeg
Ft

Kifizetéssel
terhelt napok
száma²

Támogatás
Ft/fĘ/nap

Támogatási
összeg
Ft

b

c

d

e

f

g

h

1.

Igényelt támogatás összesen
4 órás foglalkoztatás
5 órás foglalkoztatás
6 órás foglalkoztatás
7 órás foglalkoztatás
8 órás foglalkoztatás

2.

JogszerĦen járó támogatás

3.

Jogtalanul igényelt
(1. sor–2. sor)

4.

Pótlólag igényelhetĘ
(2. sor–1. sor)

j=e+h

MAGYAR KÖZLÖNY

4 órás foglalkoztatás
5 órás foglalkoztatás
6 órás foglalkoztatás
7 órás foglalkoztatás
8 órás foglalkoztatás

Összes
támogatás
Ft

¹ A munkarehab. foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 4. sor c, d, e oszlopa)
² A fejlesztĘ foglalkoztatottak száma × a foglalkoztatási napok száma (3. számú melléklet táblájának 10. sor c, d, e, f, g oszlopa)

P. H.
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Kelt:

…………………………………..
fenntartó képviseletében
aláírásra jogosult személy
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7/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Magyar Államkincstár
Szociális foglalkoztatási támogatás
................ évi elszámolása
Elszámolás (Ft)
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás
FejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatás
Tényleges
Tényleges
Az önkormányzati fenntartó által mĦködtetett
Folyósított foglalkoztatás
Folyósított foglalkoztatás
intézmény típusa
Különbözet
Különbözet
összeg
után járó
összeg
után járó
(Ft)
(Ft)
(Ft)
támogatás
(Ft)
támogatás
(Ft)
(Ft)
b

c

d

e

f

Pótigény,
visszafizetési
kötelezettség

h

i

g

MAGYAR KÖZLÖNY

a
...
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Mindösszesen:
….
Ezer forintra kerekített összeg

Tényleges
foglalkoztatás
után járó
támogatás
mindösszesen
(Ft)

Kelt: .................... év .................... hónap ......... nap
P. H.
................................................................
aláírás
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7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Magyar Államkincstár ........................................ Igazgatósága
Szociális foglalkoztatási támogatás
............... évi elszámolása
Elszámolás (Ft)
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás

Folyósított
összeg

Tényleges
foglalkoztatás
után járó
támogatás
(Ft)

b

c

Intézmény típusa

Tényleges
foglalkoztatás
után járó
támogatás
(Ft)

Különbözet

d

e

f

g

Pótigény
visszafizetési
kötelezettség

h

i

P. H.

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

Különbözet

Folyósított
összeg

Tényleges
foglalkoztatás
után járó
támogatás
mindösszesen
(Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

a
Nem állami fenntartó által mĦködtetett
intézmény
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Rehabilitációs intézmény
…
Egyházi fenntartó által mĦködtetett
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

FejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatás
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MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány
113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelete
a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokról
A Kormány az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 47. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A jogosult állatorvos – az állategészségügyrõl szóló
törvényben meghatározott, állatszállítással kapcsolatos
hatáskörén túl – a (2)–(4) bekezdés szerinti hatásköröket
láthatja el.
(2) A jogosult állatorvos az állatok, állatállományok betegségtõl való mentesítése, illetve mentesség megõrzése
céljából külön jogszabály szerint
a) elvégzi azok állategészségügyi vizsgálatát, beleértve a diagnosztikai próbákat és eljárásokat is, amiknek az
elvégzésérõl jegyzõkönyvet állít ki;
b) diagnosztikai eljáráshoz és egyéb ellenõrzéshez
mintát vesz, és a mintavétel elvégzésérõl jegyzõkönyvet
állít ki.
(3) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint
a) ellátja az állatvásár, állatbemutató, állatkiállítás, állatverseny állategészségügyi felügyeletét, amelynek keretében a külön jogszabály szerinti feltételek fennállása esetén megtiltja az állat beszállítását vagy részvételét, elrendeli a fertõzõ betegségre gyanús állat elkülönítését;
b) elvégzi az embert mart kutya hatósági megfigyelését;
c) a költségvetési támogatások igénybevételéhez, illetve hitelprogramokban való részvételhez szükséges igazolások kiállításához szemlét végez, és a szemle eredményét
jegyzõkönyvben rögzíti.
(4) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint – az
emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági
ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges
szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
854/2004/EK rendelet) I. melléklet III. szakasz II. fejezet
3. bekezdésében meghatározott eseteket kivéve –
a) elvégzi a húsvizsgálatot az olyan vágóhidaknál, ahol
nem vágnak többet
aa) hetente 40 egyed felnõtt szarvasmarhánál, lónál
vagy 80 egyed egyéb szarvasmarhánál,
ab) hetente 200 egyed 100 kg élõsúly feletti sertésnél
vagy 400 egyed 15 kg élõsúly alatti malacnál vagy
250 egyed egyéb sertésnél,

2006/55. szám

ac) hetente 200 egyed juhnál, kecskénél vagy
400 egyed 15 kg élõsúly alatti báránynál, gödölyénél,
ad) évente 150 000 egyed baromfinál;
b) elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási
igazolást a kistermelõknél.
(5) Ha a jogosult állatorvos a (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva úgy ítéli meg, hogy a megvizsgált hús emberi fogyasztásra
a) alkalmas, elvégzi a 854/2004/EK rendelet 5. cikkének 2. pontja szerinti jelölést a hatósági állatorvos felügyelete és felelõssége alatt;
b) nem alkalmas, javaslatot tesz a hatósági állatorvosnak emberi fogyasztásra való alkalmatlanságot megállapító határozat meghozatalára.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében nem
járhat el az a jogosult állatorvos, aki az adott állatállomány, illetõleg ügyfél vonatkozásában magánállatorvosi
szolgáltató tevékenységet végez, illetve aki az adott állatok vonatkozásában a vágóhídra történõ szállításhoz szükséges okiratot kiállította.
(7) Ha a hatósági állatorvos illetékességi területén vagy
annak egy részén nincs engedély alapján eljáró jogosult állatorvos, vagy a jogosult állatorvos a hatáskörét nem látja el,
akkor azon a területen, illetve idõszakban a hatósági állatorvos jár el. E rendelkezés alapján eljáró hatósági állatorvos által ellátott ügyben jogosult állatorvos nem járhat el.

2. §
(1) Az az állatorvos, aki jogosult állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, az illetékes megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomásnál (a továbbiakban: állomás) kezdeményezi a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedély kiadását.
(2) Az állomás igazgató fõállatorvosa az engedélyt az
adott állatorvos által ellátandó valamennyi jogosult állatorvosi feladatra vonatkozóan adja ki. Az engedély megadása esetén a jogosult állatorvos a tevékenységét csak a
4. § (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötését követõen
kezdheti meg.
(3) Az engedély megadásának feltétele, hogy az állatorvos az állomáshoz benyújtsa a közigazgatási alapvizsga
bizonyítványának másolatát, vagy írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az engedély megadásától
számított 1 éven belül saját költségére közigazgatási alapvizsgát tesz, és az ezt igazoló bizonyítvány másolatát az
állomásnak megküldi.
(4) Az engedély a (3) bekezdés szerinti írásos kötelezettségvállalás esetében 1 évre, egyéb esetben határozatlan idõre szól. Ha az állatorvos az engedély megadását követõ 1 éven belül igazolja a közigazgatási alapvizsga letételét, az engedély idõtartamát határozatlan idõre kell módosítani.
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(5) Az 1 évre szóló engedélyt meghosszabbítani, illetve
annak lejárta után az állatorvosnak új engedélyt adni nem
lehet, ha az állatorvos a (3) bekezdés szerinti írásos kötelezettségvállalásában foglaltaknak nem tesz eleget.

3. §
(1) Az állomás igazgató fõállatorvosa nem adja meg az
engedélyt, ha
a) az állatorvos közszolgálati jogviszonya hivatalvesztéssel járó fegyelmi büntetés következtében szûnt meg, a
megszûnést követõ 3 éven belül;
b) az állatorvosnak az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat felé lejárt pénzügyi tartozása van;
c) az állatorvosnak a Magyar Állatorvosi Kamarában
(a továbbiakban: kamara) betöltött tagsága megszûnt vagy
azt felfüggesztették.
(2) Amennyiben több állatorvos kezdeményezi ugyanarra az ellátandó feladatra és területre vonatkozóan az engedély kiadását, az állomás igazgató fõállatorvosa az engedélyt a (3) bekezdés c)–d) pontjainak, valamint a következõ pontok figyelembevételével annak az állatorvosnak
adja ki:
a) aki hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik;
b) aki nem követett el állatorvosi etikai vétséget;
c) akinek a lakóhelye a jogosult állatorvosi tevékenység végzésének helyéhez közelebb található.
(3) Az állomás igazgató fõállatorvosa az engedélyt a következõ feltételek teljesülése mellett adja ki:
a) az engedély a megye (fõváros) területén elvégzendõ
jogosult állatorvosi tevékenységre terjedhet ki;
b) az 1. § szerinti feladatok ellátása az illetékes megye
(fõváros) területén minden helyen és idõben – illetékességi
összeütközések nélkül – biztosított legyen;
c) olyan állattartó telep esetében, amelynek az állatorvosi ellátása írásbeli szerzõdéssel biztosított, ott – az 1. §
(4) bekezdésében meghatározott hatáskör ellátását kivéve – ezen szerzõdés szerinti állatorvos lehet jogosult állatorvos, továbbá az 1. § (1) és (2) bekezdésében, valamint
(3) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatok
esetében csak az lehet jogosult állatorvos, aki az ügyfél részére magánállatorvosként állatorvosi szolgáltató tevékenységet nyújt;
d) az 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok esetében
az az állatorvos lehet jogosult állatorvos, aki legalább
3 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott szakterületen.

4. §
(1) Az állomás igazgató fõállatorvosa az engedély megadásával egyidejûleg szerzõdést köt az adott jogosult állat-

4243

orvossal. A szerzõdésben a jogosult állatorvos díjának kifizetéséhez szükséges elszámolás rendjét is rögzíteni kell.
(2) A szerzõdés megkötésével egyidejûleg az állomás
saját nevére szóló szigorú számadású nyugtatömböt, valamint jogosult állatorvosi bélyegzõt ad a jogosult állatorvos
számára. A bélyegzõn szerepelnie kell az azt kiadó állomás nevének, a Magyar Köztársaság címerének, továbbá a
jogosult állatorvos nyilvántartási számának.
(3) A jogosult állatorvos az engedélyben meghatározott
feladatok ellátásáért köteles beszedni a szolgáltatást
igénybe vevõtõl a külön jogszabály szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat a (2) bekezdés szerinti nyugtatömb használatával kiállított nyugta ellenében.
(4) A jogosult állatorvos a beszedett igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyben meghatározottak szerint az állomás számlájára befizeti, valamint az engedélyben meghatározottak szerint a beszedett díjakról szóló nyugták egy
példányát az állomásnak eljuttatja. A jogosult állatorvos a
betelt nyugtatömböt köteles az állomásnak átadni.
(5) A jogosult állatorvosi tevékenység díjazását – a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kezdeményezésére – a kamara minden év február 15-ig, illetve új
jogosult állatorvosi feladat felmerülése esetén véleményezi.
(6) A jogosult állatorvos díjazását a felek szerzõdésben
állapítják meg a beszedett igazgatási szolgáltatási díjak
arányában és az elvégzett egyéb feladatokra tekintettel,
valamint annak figyelembevételével, hogy a jogosult állatorvos számára egy hónapban kifizetett díj nem haladhatja
meg a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerinti
I. besorolási osztály 12. fizetési fokozatába besorolt köztisztviselõ egy havi illetményének 50%-át. Az állomás az
(1) bekezdésben foglalt elszámolás szerinti tárgyhónapot
követõ hónap 25. napjáig a jogosult állatorvos számára kifizeti az általa elvégzett feladatért a szerzõdés szerint járó
díját.

5. §
(1) Az állattartó, az élelmiszeripari vállalkozó, a kistermelõ köteles a jogosult állatorvossal az engedélyben meghatározott feladatai végrehajtása érdekében együttmûködni.
(2) A jogosult állatorvos köteles:
a) az engedélyben meghatározott feladatait elvégezni;
b) tevékenységének szakszerû végzése érdekében folyamatosan tájékozódni a mûködési területével kapcsolatos állategészségügyi állapotról, valamint részt venni az
állomás, illetve kerületi hivatal által számára szervezett
képzésen;
c) részt venni az állomás, illetve kerületi hivatal által a
hatósági állatorvosok számára szervezett képzéseken;
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d) a külön jogszabályban foglaltak szerinti nyilvántartást vezetni, jelentést tenni és adatot szolgáltatni;
e) az illetékes kerületi hivatalnak kérésre, valamint a
feladatainak elvégzésével kapcsolatos elszámoláskor jelentést tenni, valamint adatot szolgáltatni tevékenységével
kapcsolatosan.
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(4) Az állomás az engedély megadásáról, a szerzõdés
megkötésérõl, továbbá az engedély visszavonásáról írásban tájékoztatja az illetékes kerületi fõállatorvost.
(5) A kerületi hivatal illetékességi területén a kerületi
fõállatorvos szervezi, irányítja és felügyeli a jogosult állatorvos mûködését az engedélyben meghatározott feladatok
figyelembevételével.

6. §
9. §
(1) A jogosult állatorvos az általa elkészített okiratot
aláírásával és jogosult állatorvosi bélyegzõjének lenyomatával hitelesíti. A jogosult állatorvos által kiállított okiraton fel kell tüntetni a vele egyidejûleg – a 4. § (3) bekezdése szerint – kiállított nyugta számát.
(2) A jogosult állatorvos az általa kiállított okirat egy
példányát köteles a külön jogszabályban meghatározott
ideig megõrizni, valamint az állomás iratkezelési szabályzatában foglaltaknak eleget tenni.

7. §
(1) Ha a jogosult állatorvos az engedélyben rögzített feladatok ellátásában akadályoztatva van, azt haladéktalanul
jeleznie kell a kerületi fõállatorvosnak, aki errõl az illetékes hatósági állatorvost haladéktalanul értesíti.
(2) Ha a jogosult állatorvos tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megsérti az állategészségügyi elõírásokat, akkor arról haladéktalanul köteles tájékoztatni az illetékes kerületi fõállatorvost.

8. §
(1) Az állomás nyilvántartást vezet az illetékességi területén mûködõ jogosult állatorvosokról. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a jogosult állatorvos
a) családi és utónevét;
b) lakcímét, telefonszámát;
c) jogosult állatorvosi bélyegzõjének lenyomatát;
d) aláírásmintáját;
e) az engedélyben meghatározott mûködési területét és
feladatait.
(2) Az állomásnak gondoskodnia kell az (1) bekezdés
szerinti adatoknak az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszerbe való bevitelérõl.
(3) Az állomás köteles a hirdetõtábláján közzétenni az
illetékességi területén mûködõ jogosult állatorvosok névsorát az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltakkal
együtt, és azt köteles naprakészen vezetni.

(1) Az állomás igazgató fõállatorvosa az engedélyt
visszavonja, ha a jogosult állatorvos
a) az engedély kiadását követõen beállott körülmény
folytán nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek;
b) az engedélyben meghatározott feladatait neki felróható okból nem, illetve nem személyesen, vagy jogszabálysértõ módon, vagy nem szakszerûen, vagy neki felróható módon nem határidõre látja el;
c) a jogosultság elnyerése során fontos tényt, adatot,
körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy az állomás
igazgató fõállatorvosát, illetve a kerületi fõállatorvost az
engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben
megtéveszti;
d) az engedély szerinti mûködési területét és hatáskörét
túllépi, kivéve, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a túllépést lehetõvé teszi;
e) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggõ jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének neki
felróható módon ismétlõdõen nem, vagy nem határidõre
tesz eleget;
f) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben a számlázás alaki és tartalmi követelményeit,
egyéb pénzügyi, számviteli szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi;
g) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben az igazgatási szolgáltatási díjat ismételten késedelmesen vagy nem fizeti be;
h) ha a szerzõdés megszûnik.
(2) Az (1) bekezdés b)–g) pontjában foglaltak miatt
visszavont engedély esetében az állatorvos az engedély
visszavonásától számított 3 évig nem szerezhet jogosultságot az 1. § szerinti feladat elvégzésére.
(3) A szerzõdés megszûnik, ha a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt visszavonják.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) A hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjérõl szóló
302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének
b) pontja a következõképpen módosul:
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(E rendelet alkalmazásában)
„b) állat-egészségügyi hatóság: a megyei (fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás, és a jogosult állatorvos;”
(3) E rendelet – szabályozási tárgykörében – a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról;
b) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog,
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés
ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenõrzésekrõl.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
114/2006. (V. 12.) Korm.
rendelete
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(2) A gazdasági társaság a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés
a) pontjában foglaltakat az 1. számú melléklet e) pontjában
elõírtak szerint igazolja.
(3) A gazdasági társaság a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés
b) pontjában foglaltaknak akkor felel meg, ha az 1. számú
melléklet a) vagy d) pontja szerinti okirattal igazolja, hogy
a) legalább 50 millió forint jegyzett tõkével rendelkezik, vagy
b) a felszámolói tevékenységébõl eredõ esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint
értékben biztosítási vagy bankgarancia szerzõdést köt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek úgy is eleget
lehet tenni, hogy a gazdasági társaság jegyzett tõkéjének
és a (3) bekezdés b) pontja szerinti szerzõdés értékének
együttes összege legalább 50 millió forint oly módon,
hogy a jegyzett tõke ebben az esetben nem lehet kevesebb
10 millió forintnál.
(5) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c)–f) pontjaiban elõírt
feltételek fennállásáról a gazdasági társaság nyilatkozatot
tesz.
(6) A névjegyzékbe való felvétel további feltétele annak
igazolása, hogy a gazdasági társaság legalább két-két büntetlen elõéletû közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt,
valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett
és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkezõ könyvvizsgálót foglalkoztat, akik közül legalább egy-egy fõnek a
társasággal munkaviszonyban kell állnia. E feltétel teljesítését a gazdasági társaság az 1. számú melléklet b) és
c) pontja szerinti okiratokkal igazolja.

a felszámolók névjegyzékérõl
A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló – módosított – 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 27/A. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Felszámoló az a gazdasági társaság lehet, amely a felszámolók névjegyzékében szerepel.

3. §
(1) A felszámolók névjegyzékébe való felvételre szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány a bíróságok jelzése
alapján szükséges idõpontban a pénzügyminiszter útján
írja ki.
(2) A nyilvános pályázatot a pályázatok benyújtására
megállapított kezdõ idõpontot legalább 60 nappal megelõzõen a Pénzügyi Közlönyben kell kiírni és emellett a Cégközlönyben is közzé kell tenni.
(3) A pályázatot az 1. számú melléklet szerint elõírt formában a pénzügyminiszterhez kell benyújtani.

2. §
(1) A felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat
alapján – az a korlátolt felelõsségû társaság, illetve az a kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkezõ részvénytársaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) vehetõ fel, amely a Cstv. 27/C. §-ában foglalt feltételeknek
megfelel.

(4) A pályázatot három tagú bizottság bírálja el a benyújtásra rendelkezésre álló határidõ elteltét követõ 30 napon belül. A bírálóbizottság egy-egy tagja a pénzügyminiszter és az igazságügy-miniszter által delegált köztisztviselõ, egy tagja a felszámolók érdekképviseleti szervezete által javasolt személy. A bírálóbizottság elnöke a pénzügyminiszter által jelölt tag. A bírálóbizottság a döntését
szótöbbséggel hozza. A bírálóbizottság egyebekben az általa megállapított ügyrend szerint jár el.
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4. §

7. §

(1) A felszámolók névjegyzékét a pénzügyminiszter vezeti. A pénzügyminiszter a névjegyzék vezetésével kapcsolatos eljárás során – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi és méltányossági
eljárásnak, az eljárás ügyfél kérelmére történõ felfüggesztésének nincs helye, valamint az eljárás elektronikus úton
nem folytatható le. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági eljárás ügyintézési határideje 90 nap. Az eljárás hivatalból történõ megindításáról a hatóság az ügyfelet
nem értesíti.

(1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ha az ügyfél nyilatkozata hiányos vagy az azok
alapjául szolgáló okirat nem megfelelõ, a pénzügyminiszter az iratok beérkezésétõl számított 30 napon belül határidõ megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmeztetés mellett felhívja az ügyfelet a hiányok pótlására.
(3) A pénzügyminiszter a felszámolók névjegyzékét
elsõ ízben 2007-ben, azt követõen évente, az abban bekövetkezett változásokat folyamatosan közzéteszi a Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.

(2) E rendelet hatálybalépésekor a felszámolói névjegyzékben szereplõ gazdasági társaság a Cstv. módosításáról
szóló 2006. évi VI. törvény 21. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra tekintettel e rendelet hatálybalépésétõl számított 180 napon belül köteles eleget tenni a Cstv.-ben és
e rendeletben foglalt feltételek meglétérõl szóló nyilatkozattételi kötelezettségének és köteles megküldeni az e rendelet 1. számú mellékletében szereplõ okiratokat.
(3) E bekezdés a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg a felszámolók névjegyzékérõl szóló
167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felszámolók névjegyzékérõl szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm.
rendelet, valamint az azt módosító 65/1997. (IV. 18.)
Korm. rendelet és a 112/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet
hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

5. §
A pénzügyminiszter a felszámolót a Cstv. módosításáról szóló 2006. évi VI. törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltakon túl határozattal törli a névjegyzékbõl, ha
a) a megyei (fõvárosi) bíróság elnökének vagy a felszámolók érdekképviseleti szervezetének jelzése, illetve
b) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének a)–e) pontjaiban
foglalt adatokban, feltételekben bekövetkezett változások
bejelentése
alapján arról értesül, hogy a felszámoló a névjegyzékbe
történõ felvétel feltételeinek már nem felel meg,
c) a felszámoló ezt kéri.

6. §
(1) A gazdasági társaság kezdeményezheti, hogy az
1. számú melléklet e) pontjában foglalt okiratokat a hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendõ eljárási illeték
2–4. számú melléklet szerinti nyomtatványo(ko)n illetékbélyegben történõ lerovása ellenében a hatóság szerezze
be. A gazdasági társaság e nyilatkozatot 2006. szeptember
1-jéig küldi meg a pénzügyminiszter részére.
(2) A nyilvántartásban szereplõ adatokról az illetékekrõl szóló törvény általános tételû eljárási illeték illetékbélyegben történõ lerovása ellenében hatósági bizonyítvány
kiállítása kérhetõ.

1. számú melléklet
a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Pályázat
A pályázatot – a pénzügyminiszter által meghatározott
határidõben – 5 példányban, írásban, magyar nyelven kell
benyújtani ajánlott levélben az alábbi címen: Pénzügyminisztérium, Jogi és Igazgatási Fõosztály, 1051 Budapest,
József nádor tér 2–4.
A pályázatnak tartalmaznia kell a névjegyzékbe való
felvétel iránti kérelmet, továbbá a pályázathoz csatolni
kell:
a) eredeti cégkivonatot,
b) munkaszerzõdések, megbízási szerzõdések másolatát,
c) a 2. § (6) bekezdésben említett személyek iskolai
végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok másolatait, továbbá eredeti erkölcsi bizonyítványait,
d) a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában elõírt szerzõdések másolatát,
e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat
alátámasztó, az állami és önkormányzati adóhatóság, vámhatóság illetékes szerve által kiállított – 60 napnál nem régebbi – eredeti igazolást vagy arra vonatkozó, a 2–4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy ezen okirato(ka)t
a hatóság szerezze be az illetékes szervtõl.
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2. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat és kérelem adóigazolás kiadásához
(állami adóhatóság)

Illetékbélyeg
helye

I. A gazdasági társaság
1. neve/megnevezése: ................................................................................................................................................
2. adószáma:

- -

3. székhely címe:
.......................................................................... város/község
.................................. közterület neve ............... közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
4. a gazdasági társaság szervezeti képviselõje (cégjegyzésre jogosult)
neve/megnevezése: .....................................................................................................................................................
lakcíme:
................................................................................................................................. város/község
....................................... közterület neve ..................... közterület jellege ....... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
5. a gazdasági társaság meghatalmazott képviselõje (ha a jelen eljárásban nem a szervezeti képviselõ jár el)
neve/megnevezése: .................................................................................................................
lakcíme:
.................................................................................................................................. város/község
....................................... közterület neve .................... közterület jellege ....... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
Meghatalmazott képviselõ esetén az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény adóhatóság elõtti képviseletre vonatkozó szabályainak megfelelõ meghatalmazást csatolok:
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra tekintettel kérem és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér
2–4.) a felszámolók névjegyzékébe történõ felvétel céljából az általam kezdeményezett, a felszámolók névjegyzékérõl
szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének e) pontjában szereplõ, az igazolás kiadása napján érvényes adatokat tartalmazó általános adóigazolás kiadása iránti kérelmet az állami adóhatóság illetékes szervéhez benyújtsa, illetve az állami adóhatóság a pénzügyminiszter részére az igazolás egy példányban történõ kiadásával kapcsolatos
értesítés(eke)t, továbbá az igazolást vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést megküldje.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
................................................................
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott

II. Kérem, hogy az I. pontban meghatározott adóigazolást a fent meghatározott célból a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) részére postai úton személyes átvétellel kiadni szíveskedjen.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
.................................................................................
a pénzügyminiszter nevében eljáró
kiadmányozásra jogosult aláírása, neve, beosztása
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3. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat és kérelem adóigazolás kiadásához
(önkormányzati adóhatóság)

Illetékbélyeg
helye

I. A gazdasági társaság
1. neve/megnevezése: ...............................................................................................................................................
2. adószáma:

- -

3. székhely címe:
................................................................................................................. város/község
........................................ közterület neve ..................... közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
4. a gazdasági társaság szervezeti képviselõje (cégjegyzésre jogosult)
neve/megnevezése: ....................................................................................................................................................
lakcíme:
............................................................................................................................... város/község
........................................ közterület neve ..................... közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
5. a gazdasági társaság meghatalmazott képviselõje (ha a jelen eljárásban nem a szervezeti képviselõ jár el)
neve/megnevezése: ....................................................................................................................................................
lakcíme:
................................................................................................................................ város/község
.................................. közterület neve ................ közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
Meghatalmazott képviselõ esetén az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény adóhatóság elõtti képviseletre vonatkozó szabályainak megfelelõ meghatalmazást csatolok:
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra tekintettel kérem és
egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) a felszámolók névjegyzékébe történõ felvétel céljából az általam kezdeményezett, a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének e) pontjában szereplõ, az igazolás kiadása napján érvényes adatokat tartalmazó
általános adóigazolás kiadása iránti kérelmet az önkormányzati adóhatóság illetékes szervéhez benyújtsa, illetve az
önkormányzati adóhatóság a pénzügyminiszter részére az igazolás egy példányban történõ kiadásával kapcsolatos értesítés(eke)t, továbbá az igazolást vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést megküldje.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
.................................................................
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott

II. Kérem, hogy az I. pontban meghatározott adóigazolást a fent meghatározott célból a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) részére postai úton személyes átvétellel kiadni szíveskedjen.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
...................................................................................
a pénzügyminiszter nevében eljáró
kiadmányozásra jogosult aláírása, neve, beosztása
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4. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat és kérelem igazolás kiadásához
(vámhatóság)

Illetékbélyeg
helye

I. A gazdasági társaság
1. neve/megnevezése: .................................................................................................................................................
2. vámazonosító száma (VPID): HU
adószáma:

- -

3. székhely címe:
................................................................................................................... város/község
................................................. közterület neve ............... közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
4. a gazdasági társaság szervezeti képviselõje (cégjegyzésre jogosult)
neve/megnevezése: ......................................................................................................................................................
lakcíme:
.................................................................................................................................. város/község
................................................ közterület neve ................ közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
5. a gazdasági társaság meghatalmazott képviselõje (ha a jelen eljárásban nem a szervezeti képviselõ jár el)
neve/megnevezése: ......................................................................................................................................................
lakcíme:
................................................................................................................................. város/község
............................................... közterület neve ................ közterület jellege .... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó
Meghatalmazott képviselõ esetén az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény adóhatóság elõtti képviseletre vonatkozó szabályainak megfelelõ meghatalmazást csatolok:
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdésének c) pontjában, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 2. §-ának (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. §-ának (3) bekezdésében és 83. §-ában foglaltakra tekintettel kérem és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) a felszámolók
névjegyzékébe történõ felvétel céljából az általam kezdeményezett, a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének e) pontjában szereplõ, az igazolás kiadása napján érvényes adatokat tartalmazó igazolás kiadása iránti kérelmet a vámhatóság illetékes szervéhez benyújtsa, illetve a vámhatóság a pénzügyminiszter részére az igazolás egy példányban történõ kiadásával kapcsolatos értesítés(eke)t, továbbá az igazolást vagy az
igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést megküldje.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
.................................................................
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott

II. Kérem, hogy az I. pontban meghatározott adóigazolást a fent meghatározott célból a pénzügyminiszter (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) részére postai úton személyes átvétellel kiadni szíveskedjen.
......................, 200 . év

. hó

. nap
P. H.
.....................................................................................
a pénzügyminiszter nevében eljáró
kiadmányozásra jogosult aláírása, neve, beosztása
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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 Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak
teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az 1. §-ban meghatározott bevétel az alábbi feladatok
teljesítésére használható fel:]
„c) a közúti közlekedés biztonságát szolgáló felvilágosításra és propagandára, valamint a közúti közlekedés ellenõrzése hatékonyságát szolgáló technikai eszközök beszerzésére és üzemeltetésére.”
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a) pontjában és 4. §-a (2) és (3) bekezdésében szereplõ
„közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szövegrész
lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §

2. §
Az R. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig kell átutalni]
„a) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeti
kezelésû elõirányzat – célelõirányzat – felhasználási keretszámlájára (számlaszám: 10032000-01220249-50000005)
az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 2. §-a (2) bekezdésének

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 10. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ
adó-visszaigénylési ügyekben is alkalmazni kell.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 116/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez]
Nyilatkozat és igazolás gázolaj jövedékiadó-visszatérítéshez
Mezõgazdasági termelõ neve:.............................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................
Telephely (mûködési terület): .............................................................................................................................................
Adószám: ............................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ................................................................................................................................................................
Regisztrációs szám [a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint]:.....................................................................................
A megmûvelt földterület(ek) a következõ település(ek)hez tartoznak: ..............................................................................
A megmûvelt földterület(ek) helyrajzi száma(i): ................................................................................................................
A megmûvelt földterület(ek) használati jogcíme(i): ...........................................................................................................
a) saját tulajdon*
b) haszonbérlet, egyéb*
Bérbeadó neve, adószáma, címe: ........................................................................................................................................
Bérbevétel idõtartama: ........................................................................................................................................................
Alulírott mezõgazdasági termelõ kijelentem, hogy a ............................. mûvelési ágban, ....... évben a következõ munkamûveleteket végeztem el:
Munkamûvelet megnevezése

Munkamûvelet elvégzésének hónapja Megmunkált terület nagysága
(hektár, két tizedessel)

Talajelõkészítés:..................................................................................................................................................................
Vetés, ültetés, palántázás: ...................................................................................................................................................
Növényápolás, növényvédelem: .........................................................................................................................................
Talajerõpótlás, tápanyagellátás: ..........................................................................................................................................
Betakarítás: .........................................................................................................................................................................
Betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás: ..................................................................................................................
Összesen:
Az igényelt összeg: .............................................................................................................................................................
Az igényléshez mellékelt számlák száma, sorszáma, kibocsátásának kelte: ......................................................................
Dátum: ...........................
...........................................
mezõgazdasági termelõ
A munkamûveletek elvégzését, valamint – a földhasználati lap alapján – a megmunkált földterület nagyságát igazolom.
Dátum: ...........................
.............................................
Földmûvelésügyi Hivatal

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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A Kormány
117/2006. (V. 12.) Korm.
rendelete

A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól
szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

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

1. §

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(2. § A Fõigazgatóság feladatkörében:)
„a) ellátja a Miniszterelnöki Hivatal mûködéséhez
szükséges gazdasági, informatikai, mûszaki és elhelyezési
feltételek biztosításával, egyes ügyviteli szolgáltatások
végzésével összefüggõ, továbbá a vagyongazdálkodás körébe tartozó feladatokat, a vagyonkezelés tekintetében ideértve a saját nevében, de a Miniszterelnöki Hivatal javára
szóló vagyonkezelõi szerzõdések megkötését, s az ezzel
összefüggõ beszámolási és könyvvezetési feladatokat,”

A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
5. §-a (1) bekezdésének b) pontja a következõ be) alponttal
egészül ki:
[Akkreditációs tanúsítvány akkor adható,
b) ha az akkreditációval érintett székhely, telephely, illetõleg fióktelep]
„be) területén foglalkoztatott – ideértve a bedolgozói
jogviszony, a távmunkavégzés, a kiküldetés keretében, valamint a munka természetébõl eredõen szokásosan telephelyen kívül munkát végzõ – megváltozott munkaképességû munkavállalók által folytatott valamennyi munkavégzési, illetõleg tevékenységi forma megfelel az (1) bekezdés ad) pontjában megjelölt követelménynek.”

A megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a
(5) bekezdése a) pontjának 1–2. alpontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a f) pontjának fc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az f) pont a következõ
fd) alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában
f) megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott további támogatás:]
„fc) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint megállapítható, a megváltozott munkaképességû munkavállaló részére kifizetett munkabér, illetõleg annak járulékai részben vagy egészben történõ megtérítését szolgáló támogatások,
fd) az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásához nyújtható szociális foglalkoztatási támogatás.”

3. §
Az R2. 4. §-a (5) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A támogatás összege – a megváltozott munkaképességû munkavállaló részére járó munkabér és járulékainak 100 százalékban történõ megállapítása esetén – havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelõzõ második
év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset egytizenketted részének”

4. §
Az R2. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 2. § ef) pontjában megjelölt megváltozott munkaképességû munkavállaló munkába helyezéséhez, illetõleg
munkahelyének megtartásához a munkabér és járulékai
legfeljebb 60%-áig terjedõ bértámogatás állapítható meg,
ha a munkáltató]
„b) a támogatással érintett személy alkalmazására tekintettel korábban a megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatásához a 2. § fa)–fb) pontjai szerint
nyújtott támogatásban, illetõleg az Flt. 19. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet
szerint megállapítható, a megváltozott munkaképességû
munkavállaló részére kifizetett munkabér, és annak járulékai részben vagy egészben történõ megtérítését szolgáló
támogatásban nem részesült,”

5. §
Az R2. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szociális intézményben ellátott személy foglalkoztatására az Szt.
a) 99/B. §-ának (2) bekezdésében,
b) 99/B. §-ának (3)–(6) bekezdésében, valamint
c) 99/E. §-ában
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
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 foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerõigénynek azt a munkaerõigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató a kérelem
benyújtását megelõzõen]
„a) legalább 15 nappal korábban, de hatvan napnál nem
régebben nyújtott be, vagy”

2. §
(1) Az R. 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szezonális foglalkoztatás 12 hónapon belül legfeljebb 150 napra engedélyezhetõ. A 12 hónapos idõtartamot a munkavállaló szezonális foglalkoztatására kiadott
elsõ engedélyben megjelölt legkorábbi munkavégzés kezdõ napjától kell számítani. Egy engedélyben a foglalkoztatás idõtartama több részletben is meghatározható. A kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani. Az engedély meghosszabbításának helye
nincs.”

(2) Az e rendelet 5. §-ával megállapított, az R2. 9. §-a
(4) bekezdésének a) pontja 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 5/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az engedély kiadása során nem kell vizsgálni a 3. §
(1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R2.
14. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

3. §

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[Az engedélyt – a jogosultság feltételeinek igazolása
esetén – a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben, valamint a 4. §
(1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni]
„c) naptári évenként a többségi külföldi tulajdonban
lévõ gazdasági társaság által a megelõzõ év december
31-ei munkajogi állományi létszám öt százalékát meg nem
haladó létszámú külföldi munkavégzéséhez,”
(2) Az R. 6. §-a (1) bekezdése a következõ új e) ponttal
egészül ki:
[Az engedélyt – a jogosultság feltételeinek igazolása
esetén – a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben, valamint a 4. §
(1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni]
„e) a külföldi állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének személyzete közeli hozzátartozója magyarországi
foglalkoztatásához, az államok között fennálló viszonosság alapján”
(3) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következõ
n)–o) ponttal egészül ki:
[Az engedélyt – a jogosultság feltételeinek igazolása
esetén – a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben, valamint a 4. §
(1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni]
„n) ha a külföldi foglalkoztatására meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését
célzó képzés (betanító képzés) során kerül sor, és annak
idõtartama naptári évenként nem haladja meg a három
hónapot,
o) az Észak-Atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) részes államainak a Megállapodás
I. Cikk a) és b) pontjában meghatározott és a Magyar Köztársaság területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres
ereje és polgári állománya tagjai közeli hozzátartozóinak
munkavégzéséhez a szolgálati célú tartózkodás idejére.”
(4) Az R. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott viszonosság fennállásnak tekintetében a külügyminiszter nyilatkozata az irányadó.”
4. §
(1) Az R. 7. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[7. § (1) Nincs szükség engedélyre]
„c) külföldi állam diplomáciai (konzuli) képviselete
vagy egyéb szerve személyi állománya keretében, a küldõ
állam által delegált tagjának a képviseletnél vagy egyéb
szervnél történõ munkavégzéséhez, valamint az államok
közt fennálló viszonosság alapján, a külföldi állam diplomáciai vagy konzuli képviselete személyzete közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez,
d) nemzetközi szervezetnél vagy nemzetközi szerzõdéssel létrehozott közös szervnél a résztvevõ felek által
delegált külföldinek e szerveknél történõ munkavégzésé-
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hez, valamint viszonosság alapján nemzetközi szervezet
képviselete személyzete közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez,”
(2) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése a következõ r) ponttal
egészül ki:
[7. § (1) Nincs szükség engedélyre]
„r) a (3) bekezdésben meghatározott kivételtõl eltekintve, az olyan külföldi vállalkozással [külföldi munkáltató
17. § i) pont] munkaviszonyban álló külföldiek magyarországi munkavégzéséhez, amely az Európai Gazdasági Térségrõl szóló egyezményhez csatlakozott államban, illetve
az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött, a szolgáltatások szabad áramlásáról szóló megállapodásban részes,
de az Európai Gazdasági Térségrõl szóló egyezményhez
nem csatlakozott államban van bejegyezve, ha e személyt
a munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében
ra) a foglalkoztatóval fennálló megállapodás alapján
küldi a magyarországi foglalkoztatóhoz oly módon, hogy a
munkát a munkáltató utasítása szerint és irányítása alatt
végzi (kiküldetés), vagy
rb) a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján,
olyan magyarországi foglalkoztatóhoz küldi,
1. amelynek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy
2. amely foglalkoztató és a munkáltató közül egyik
valamilyen arányban tulajdonosa a másiknak, vagy
3. amely foglalkoztató és a munkáltató egy harmadik
szervezethez kötõdõ tulajdonjogi viszonya alapján
áll kapcsolatban egymással (a továbbiakban
együtt: kirendelés), vagy
rc) munkaerõ-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásként küldi magyarországi foglalkoztatóhoz.”
(3) Az R. 7. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:
„(3) Az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott mentesség nem vonatkozik a Németországban és Ausztriában
bejegyzett, e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott ágazatokban tevékenykedõ vállalkozással munkaviszonyban álló olyan külföldire, akinek németországi és
ausztriai munkavállalási jogosultságára ezen államok
nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott mentesség olyan idõtartamra áll fenn, amely idõtartamra a külföldi munkavállaló a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra vonatkozó rendelet szerint kiküldöttnek tekinthetõ.
(5) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott viszonosság fennállásának tekintetében a külügyminiszter
nyilatkozata az irányadó.”

5. §
Az R. 8/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„Az (1) bekezdésben meghatározott keretengedély a
magánjogi szerzõdés teljesítésének idõtartamára adható. A
keretengedély iránti kérelemre és annak elbírálására a 3. §
(1) bekezdés a)–b) pontjában, a 4. § (1) bekezdés a) pontjában, d) pontjában, valamint i) pontjában foglaltakat nem
kell alkalmazni.”

6. §
Az R. 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A. § A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott keretengedélyen alapuló egyéni engedély iránti kérelemhez
csatolni kell a Nemzeti Filmirodának a magánjogi szerzõdés tárgyát képezõ filmalkotás nyilvántartásba vételérõl
szóló határozatát. Az engedély kiadásakor nem kell vizsgálni a 3. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
feltétel fennállását, és a kérelemhez a képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolatait, a külföldi
munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi
igazolást nem kell csatolni.”

7. §
Az R. 12. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A kérelemhez – a keretengedély, valamint az engedély meghosszabbítása iránti kérelem kivételével –
csatolni kell:]
„ c) a 6. §-ban meghatározott esetben a jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, illetve okiratokat,
így a 6. § (1) bekezdésének o) pontjában meghatározott
esetben a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve által a
szolgálati jogviszony és a szolgálati célú tartózkodás tanúsítása céljából kiadott igazolást, valamint a hozzátartozói
minõséget igazoló okirat hiteles másolatát és hiteles
magyar fordítását,”

8. §
(1) Az R. 13. §-a a következõ (1)–(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (1)–(2) bekezdés számozása (3)–(4) bekezdésre változik:
„(1) Az e rendelet szerinti közigazgatási hatósági eljárásban az érdemi határozatot – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ munkaügyi központhoz történõ beérkezésétõl
számított 10 munkanapon belül kell meghozni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ a 17. §
e) pontjában meghatározott kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezésére irányuló kérelem esetében
2 munkanap.”
(2) Az R. az e rendelet mellékletében meghatározott
7. számú melléklettel egészül ki.
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9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az R. 17. §-a bb) pontjában, valamint cb) pontjában a „magánjogi szerzõdés” szövegrész helyébe „megállapodás” szövegrész, cb) pontjában a „magánjogi szerzõdést” szövegrész helyébe „megállapodást” szövegrész
lép, továbbá az R. felvezetõ szövegében az „és (5)” szövegrész hatályát veszti.
Csizmár Gábor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Melléklet
az 5/2006. (V. 12.) FMM rendelethez
„7. számú melléklet
a 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelethez
Az R. 7. §-a (3) bekezdésében meghatározott rendelkezés hatálya alá tartozó ágazatok:
Németországban:
Szolgáltatási ágazat

NACE Rev. 1.1.-kód(*) (eltérõ
jelölés hiányában)
Építõipar, ideértve a kapcso- 45.1–4;
lódó tevékenységeket is
a 96/71/EK irányelv mellékletében felsorolt tevékenységek
Ipari takarítás, tisztítás
74.70 Ipari takarítás
Egyéb szolgáltatások
74.87 Kizárólag belsõ dekoráció tervezése

Ausztriában:
Szolgáltatási ágazat
Kertészeti szolgáltatások
Kõmegmunkálás
Fémszerkezetek és szerkezetelemek gyártása
Építõipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is
Biztonsági tevékenységek
Ipari takarítás, tisztítás
Házi betegápolás
Szociális ellátás elhelyezés
nélkül

NACE-kód Rev. 1.1.-kód(*)
(eltérõ jelölés hiányában)
01.41 Kizárólag kertészeti
szolgáltatások
26.7 Kizárólag kõmegmunkálás
28.11
45.1–4;
a 96/71/EK irányelv mellékletében felsorolt tevékenységek
74.60 Kizárólag biztonsági
tevékenység
74.70
85.14 Kizárólag házi betegápolás
85.32

(*) NACE: lásd 31990 R 3037: A Ta nács 1990. ok tó ber 9-i
3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásáról (HL L 293. szám, 1990.10.24., 1. o.), amelyet legutóbb módosított: 32002 R 0029: A Bizottság 2001.12.19-i 29/2002/EK rendelete (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 mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 11. §
(1) bekezdés utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A támogatási keret a 2005/2006. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 2 180 000 euró.”
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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 szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.)
OM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú, illetve 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett
régióban.”
(2) Az R. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság
e rendelet alapján 2008. június 30-ig érvényes.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

2. §
Gráf József s. k.,
(1) Az R. 1. számú mellékletének Nyugat-Dunántúl
régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

[A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint
(Azon szakképesítések megnevezését, melyre az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza.)]
(Nyugat-Dunántúl régió)
„
30.
31.
32.

Budapesti Gazdasági Fõiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.

1149
1143
3000

Budapest
Budapest
Hatvan

Buzogány u. 11–13.
Gizella u. 42–44.
Tanács u. 9.

”
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(2) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Közép-Dunántúl régió)
„
30.
31.
32.
33.

NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.
Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

1143
3000
1111
9700

Budapest
Hatvan
Budapest
Szombathely

Gizella u. 42–44.
Tanács u. 9.
Mûegyetem rakpart 9.
Akacs Mihály u. 1–3.

”
(3) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Dél-Dunántúl régió)
„
27.
28.
29.
30.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési
Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete
és Esélyek Háza

7030
3000
9700
7100

Paks
Hatvan
Szombathely
Szekszárd

Dózsa György út 95.
Tanács u. 9.
Akacs Mihály u. 1–3.
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

”
(4) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Közép-Magyarország régió)
„
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola
és Szakiskola
MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi
és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ
Iskola

1072

Budapest

Nyár utca 9.

1062
1149
1044

Budapest
Budapest
Budapest

Andrássy út 101.
Buzogány u. 11–13.
Megyeri út 45.

1203

Budapest

Kossuth Lajos u. 35.

3000
1115
1073

Hatvan
Budapest
Budapest

Tanács u. 9.
Etele út 68.
Erzsébet krt. 39. I/5.

1073
9700
1133

Budapest
Szombathely
Budapest

Erzsébet krt. 39.
Akacs Mihály u. 1–3.
Dráva utca 18–22.

”
(5) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Észak-Magyarország régió)
„
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

„A Közgazdasági Szakoktatásért” Alapítvány
BOKIK Szolgáltató Kht.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft.
NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt.
Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

3300
3525
1149
3561
1143
1111
9700

Eger
Miskolc
Budapest
Felsõzsolca
Budapest
Budapest
Szombathely

Klapka u. 7.
Szentpáli u. 1.
Buzogány u. 11–13.
Bartók Béla u. 53.
Gizella u. 42–44.
Mûegyetem rakpart 9.
Akacs Mihály u. 1–3.

”
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(6) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Észak-Alföld régió)
„
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakiskola
Közgazdasági Szakközépiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.
Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

5000
5000

Szolnok
Szolnok

Baross u. 37.
Károly Róbert u. 2.

4200
1143
3000
1111
4400

Hajdúszoboszló
Budapest
Hatvan
Budapest
Nyíregyháza

Gönczy Pál u. 17.
Gizella u. 42–44.
Tanács u. 9.
Mûegyetem rakpart 9.
Széchenyi u. 2.

9700

Szombathely

Akacs Mihály u. 1–3.

”
(7) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal:
(Dél-Alföld régió)
„
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.
Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi
és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

5600
5000
6000
1143
3000
1111
1073

Békéscsaba
Szolnok
Kecskemét
Budapest
Hatvan
Budapest
Budapest

Kétegyházi út 1.
Baross u. 37.
Katona József tér 4.
Gizella u. 42–44.
Tanács u. 9.
Mûegyetem rakpart 9.
Erzsébet krt. 39. I/5.

1073
9700

Budapest
Szombathely

Erzsébet krt. 39.
Akacs Mihály u. 1–3.

”

3. §
Az R. 2. számú mellékletében a 34 5252 02 Villamosmûvi vezetõgépész szakképesítés kiegészül a következõ sorral:
„
Paksi Atomerõmû Részvénytársaság

X

X

X

X

X

”

4. §
Az R. kiegészül az e rendelet mellékletét képezõ 3. számú melléklettel.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján a rendelet hatálybalépésétõl érvényes.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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MAGYAR KÖZLÖNY
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Melléklet a 21/2006. (V. 12.) OM rendelethez
[3. számú melléklet a 18/2004. (V. 28.) OM rendelethez]
Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével
OKJ szám

31 7862 01

33 5216 01

33 5262 01

Szakképesítés megnevezése

ABC-eladó

Ács-állványozó

Asztalos

31 5262 02
34 5282 01

Asztalosipari szerelõ
Atomerõmûvi dozimetrikus

32 5252 01

Atomerõmûvi gépész (a tevékenység feltüntetésével)
Atomerõmûvi karbantartó
(a tevékenység feltüntetésével)
Atomerõmûvi mûszerész
(a tevékenység feltüntetésével)
Atomerõmûvi operátor
(a tevékenység feltüntetésével)
Atomerõmûvi vegyészlaboráns
Bádogos és épületbádogos

32 5236 01

34 5223 01

53 5252 01

52 5282 01
31 5216 02
31 5216 02
52 3439 01
54 3404 03
31 5216 03

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium

Régiók
ND

KD

DD

EM

EA

DA

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium

X

Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium

X

Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Bádogos és épületbádogos INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
Becsüs (a szakirány megje- Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
lölésével)
Beszédíró gyorsíró
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Burkoló
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

KM

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

4260
OKJ szám

54 3435 06

52 3435 11

33 7826 01

31 5216 04
31 8999 01

52 7899 04
51 7862 02
51 5223 01
34 5223 02

33 7862 01

31 5233 01

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Controlling asszisztens
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Cukrász
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Cserépkályha- és kandalló- OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
építõ
Dajka
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Tolna Megyei Önkormányzat Általános
Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza
Dekoratõr, kirakatrendezõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Drogériai kereskedõ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Elektronikai mûszerész
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
Elektronikus és mechani- OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
kus vagyonvédelmi rend- és Szolgáltató Kft.
szerszerelõ
Élelmiszer- és vegyiáruKecskeméti Regionális Képzõ Központ
kereskedõ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Eljárás szerinti hegesztõ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
(az eljárás megjelölésével) Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
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2006/55. szám
OKJ szám

53 5483 01

52 5483 01
31 5256 01
31 5216 06

31 5216 07

34 5222 02

34 5222 03

55 3433 03
52 3435 01

33 5262 04
31 5243 02
31 5291 03
31 7822 01

34 5222 04
31 5216 09
51 5222 01

Szakképesítés megnevezése

Emelõgép-ügyintézõ

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Energetikus
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Építõgép-karbantartó
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Épületburkoló
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Épületszigetelõ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
Érintésvédelem-szabváOrszágos Munkavédelmi Képzõ
nyossági felülvizsgáló
és Továbbképzõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Erõsáramú berendezések
Országos Munkavédelmi Képzõ
idõszakos felülvizsgálója
és Továbbképzõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Európai Uniós üzleti szak- Budapesti Gazdasági Fõiskola
ügyintézõ
Európai üzleti asszisztens „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
BOKIK Szolgáltató Kht.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Faesztergályos
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Faipari gépmunkás
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Fajátékkészítõ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Falusi vendéglátó
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
FAM-szerelõ
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Fapadlózó és burkoló
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Felvonószerelõ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
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4262
OKJ szám

31 5233 14

33 7812 01

53 5483 02
55 3439 01

31 5216 10

33 3404 02

31 5233 04

54 7899 04

52 7899 01

21 5291 05

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
Fodrász
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Gáz- és olajtüzelõ-berende- EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
zés-minõsítõ, -felülvizsgáló és Szakmai Szolgáltató Kft.
Gazdálkodási menedzser- Budapesti Gazdasági Fõiskola
asszisztens (a szakok megjelölésével)
Gázvezeték- és készülék- Arany János Épületgépészeti Szakközépszerelõ
iskola és Szakiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Gépíró és szövegszerkesztõ „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
Székács Elemér Szakközépiskola
Géplakatos
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Grafológus
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Grafológus szakasszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Gyékény-, szalma-, csuhéj Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
tárgykészítõ
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OKJ szám

33 1499 01

54 1499 02

54 1499 01

31 7822 02

51 5223 02
51 5222 02

33 6601 01

31 5233 06

53 1408 01

31 7862 02

54 3442 02

Szakképesítés megnevezése

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Gyermek- és ifjúságvédel- Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
mi asszisztens
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Gyógypedagógiai asszisz- Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
tens
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Gyorsétkeztetési eladó
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Háztartás-elektronikai
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
mûszerész
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Háztartásigép-szerelõ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
Házvezetõ(nõ)
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Hegesztõ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Hegesztõ gyakorlati oktató Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
(I., II., az eljárás megjelölésével)
Hulladékgyûjtõ
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Humán controlling
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
ügyintézõ
Alapítvány
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
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4264
OKJ szám

31 7862 03

54 3404 01

54 3404 02

54 7872 01

55 7872 01
52 7872 02
52 7872 03

54 7872 02

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Idegen nyelvi menedzser- „A Közgazdasági Szakoktatásért”
asszisztens
Alapítvány
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
Idegen nyelvi ügyintézõ
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
titkár
Alapítvány
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Idegenforgalmi menedzser „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Idegenforgalmi szakBudapesti Gazdasági Fõiskola
menedzser
Idegenforgalmi technikus Budapesti Gazdasági Fõiskola
Idegenforgalmi ügyintézõ „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Idegenvezetõ
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
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52 3452 02

52 3435 08

55 8409 01
31 5236 01

31 5252 01
52 3404 05

54 3439 01

52 8999 01

34 5252 01

Szakképesítés megnevezése

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Integrált ügyfélkapcsolatok NOMINA 3P Oktatásszervezõ
asszisztense
és Szolgáltató Rt.
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Intézményi kommunikátor Budapesti Gazdasági Fõiskola
Ipari- és kereskedelmihûtõ- EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
gép-szerelõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Gépipari Tudományos Egyesület
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Iparigáz- és olajtüzelõbe- OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
rendezés-kezelõ
és Szolgáltató Kft.
Irodai asszisztens
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Irodavezetõ
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Jelnyelvi tolmács
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Kazángépész
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
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32 5252 08

21 5291 01
55 1408 02
31 5237 01
54 3434 02

55 7862 01
32 7862 01

33 7812 02

55 3434 03
31 5252 02

31 5259 02
31 7862 05

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Kazánkezelõ

Kefe- és seprûkészítõ
Képzési szakasszisztens
Kerékpárszerelõ
Kereskedelmi menedzser

Kereskedelmi szakmenedzser
Kereskedõ vállalkozó

Kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Székács Elemér Szakközépiskola
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola

Kis- és középvállalkozási
menedzser
Kisteljesítményûkazán-fûtõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Kompresszor-, légtartály- Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
és szivattyúkezelõ
Konfekció-, méteráruKecskeméti Regionális Képzõ Központ
és lakástextil-eladó
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21 5291 07
51 7812 01

Szakképesítés megnevezése

Kosárfonó és fonottbútor-készítõ
Kozmetikus

31 5216 13

Kõfaragó

54 3436 02

Költségszakértõ

31 5216 14

Kõmûves

31 5256 02

33 5276 04
52 3435 10

52 3462 01

33 7862 02

Könnyûgépkezelõ

Kötõipari konfekciósfehérnemû-készítõ
Közbeszerzési referens

Közoktatási asszisztens

Kultúrcikk-kereskedõ

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
BOKIK Szolgáltató Kht.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft.
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Tolna Megyei Önkormányzat Általános
Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
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OKJ szám

52 3433 01

54 3433 03

33 5276 10
52 7899 02

55 5499 01
54 3435 01

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Külkereskedelmi ügyintézõ „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Külkereskedelmi üzletkötõ „A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Lakástextilvarró, -javító
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Lakberendezõ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Logisztikai mûszaki
Budapesti Gazdasági Fõiskola
menedzserasszisztens
Logisztikai szervezõ
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
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52 3435 02

54 3434 03

52 3435 04

Szakképesítés megnevezése

Logisztikai ügyintézõ

Marketing- és reklámmenedzser

Marketing- és reklámügyintézõ

33 5237 02
31 5211 03

Mechanikai mûszerész
Mélyfúró

51 5401 01

Minõségellenõr

53 5401 05
53 5401 05

Minõségirányítási belsõ
auditor
Minõségirányítási belsõ
auditor

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Közgazdasági Szakközépiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft.
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
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4270
OKJ szám

51 7822 01

52 5483 03
31 5244 08
33 5401 01
32 5233 02

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Mixer

Munkaelemzõ
Mûanyag-feldolgozó
Mûszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)
NC-, CNC-gépkezelõ
(a technológia feltüntetésével)

34 5233 01

NC-, CNC-programozó
technológus

31 5256 03

Nehézgépkezelõ

54 3433 05

54 3434 05

52 3435 07

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
menedzser

Nonprofit menedzser

Nonprofit ügyintézõ

33 5276 05

Nõiruha-készítõ

32 5252 04

Nyomástartóedény-gépész

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari Tudományos Egyesület
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Vay Miklós Szakképzõ Iskola
Gépipari Tudományos Egyesület
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
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54 3472 01

52 1499 03

33 7822 01

52 8409 01

52 3404 02

54 8402 01

31 5292 10
33 7862 03

55 8409 03
33 7826 02

Szakképesítés megnevezése

Oktatásszervezõ

Pedagógiai asszisztens

Pincér

PR-munkatárs

Protokoll-ügyintézõ

PR-szakreferens

Redõny-, reluxakészítõ,
-javító
Ruházati kereskedõ

Sportkommunikátor
Szakács

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Közgazdasági Szakközépiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Tolna Megyei Önkormányzat Általános
Mûvelõdési Központja, Pedagógiai,
Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Közgazdasági Szakközépiskola
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola- és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola- és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
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52 7822 04

51 5223 10
31 5216 22

31 5236 03

54 3404 04
31 5216 16

31 5216 17

21 5293 01
31 7899 03

31 5216 18
55 3434 02
31 7862 07
31 7862 07

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szállodai portás

Számítástechnikai
mûszerész
Szárazépítõ

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Budapesti Gazdasági Fõiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési
Tanácsadó Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
SzellõzõArany János Épületgépészeti Szakközépés klímaberendezés-szerelõ iskola és Szakiskola
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
Szerkesztõségi asszisztens Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Szerkezetlakatos
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Szobafestõ-mázoló
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
és tapétázó
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Vay Miklós Szakképzõ Iskola
Szõnyegszövõ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Takarító
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Gépipari Tudományos Egyesület
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Székács Elemér Szakközépiskola
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Tetõfedõ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Titkárságvezetõ
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Töltõállomás-kezelõ, eladó Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
Töltõállomás-kezelõ, eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
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32 7862 02

54 8402 02

52 8402 02

52 3435 09

52 3404 04

52 3404 01

21 5216 02
52 3433 03

55 3435 02
31 5211 04

Szakképesítés megnevezése

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Újságíró I. (a tevékenységi MUOSZ Bálint György Újságíró Iskola
terület megjelölésével)
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Újságíró II. (a tevékenységi MUOSZ Bálint György Újságíró Iskola
terület megjelölésével)
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
Ügyfélszolgálati
Budapesti Gazdasági Fõiskola
asszisztens
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
NOMINA 3P Oktatásszervezõ
és Szolgáltató Rt.
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Ügyintézõ titkár
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Ügyviteli asszisztens
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Üvegezõ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Üzleti ügyintézõ
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Üzletviteli szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola
Vájár (mélymûvelõ)
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
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52 3435 06

31 5276 03
33 7862 04
31 5220 04
31 5216 19
31 7822 03

33 7822 02

54 3434 04

55 7822 01
32 7822 01

52 5482 03

34 5222 08

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés megnevezése

Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Varrómunkás
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Vas- és mûszaki kereskedõ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Vasbeton- és mûkõkészítõ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Vasszerelõ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Vendégfogadós
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Vendéglátó eladó
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Vendéglátó menedzser
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.
SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola
Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Vendéglátó szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola
Vendéglátó vállalkozó
„A Közgazdasági Szakoktatásért”
Alapítvány
Budapesti Gazdasági Fõiskola
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Veszélyesáru-/ADRKecskeméti Regionális Képzõ Központ
ügyintézõ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Villamosgép- és berende- EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
zéskezelõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
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33 5222 03

Villamosgépés készülékszerelõ

34 5222 09

Villamoshálózat-szerelõ

31 5252 04
32 5252 07

Villamosmûvi algépész
Villamosmûvi kalorikus
gépész
Villamosmûvi
vezetõgépész

34 5252 02

31 5252 09
31 5252 05
32 5252 06
34 5222 13

33 5216 03

31 5216 20

Villamosmûvi
vízelõkészítõ gépész
Villamosmûvi
gázturbina-gépész
Villamosmûvi
gõzturbina-gépész
Villámvédelem
felülvizsgálója

Villanyszerelõ

Vízvezetékés központifûtés-szerelõ

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézmény

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Gépipari Tudományos Egyesület
Gépipari Tudományos Egyesület
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EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Gépipari Tudományos Egyesület
EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
és Szakmai Szolgáltató Kft.
Gépipari Tudományos Egyesület
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Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola
INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft.
OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft.
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ
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a Nemzetközi Üzleti Fõiskolán

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai

dr. Tamás István fõiskolai tanárt – a 2006. június 1-jétõl
2012. május 31-ig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Köztársasági Elnök
97/2006. (V. 12.) KE
határozata
pénzügyõr vezérõrnagy nyugállományba helyezésérõl
A pénzügyminiszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben dr. Daróczi Ferenc pénzügyõr vezérõrnagyot
– figyelembe véve, hogy szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2006. május 2-án a törvény erejénél fogva megszûnik –
2006. május 2-ai hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. április 24.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. április 26.
Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/1961/2006.

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
29/2006. (V. 12.) ME
határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére

A külügyminiszter
határozatai
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. rendelettel a Magyar Közlöny 2005. december 21-i, 165. számában kihirdetett, a
Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya
közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló, Ulanbatorban,
2005. december 7-én aláírt Megállapodás 8. cikkének
(1) bekezdése szerint a Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a felek mindegyike kézhez vette az értesítést, melyben a szerzõdõ felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást az országaikban alkalmazandó, a megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges alkotmányos követelmények teljesülésrõl.
A Magyar Köztársaság Mongóliát 2005. december
12-én, Mongólia a Magyar Köztársaságot 2006. március
14-én a Megállapodás 8. cikkének (1) bekezdése szerint
diplomáciai úton tájékoztatta az országaikban alkalmazandó, a megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges alkotmányos követelmények teljesülésrõl.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 288/2005.
(XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 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
2–3. §-a 2006. március 14-én, azaz kettõezer-hat március
tizennegyedikén, hatályba lépett.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. június 6.–július 7-ig
terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok 2006. június 6.–július 7-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési
hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetõk.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség
nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési elõleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
– a II/1. földalapra vonatkozó – (2) bekezdése alapján az õt
megilletõ kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:
a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy
b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt a megyei kárrendezési hivatalok és irodák, illetve
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jogutódja a megyei igazságügyi hivatalok, által hozott határozattal igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló
termõföld az adott település közigazgatási határán belül
volt. A kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését a
földhivatal, illetve a megyei igazságügyi hivatal is
igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.
Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételbõl ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy – több kárpótlásra jogosult esetén – együttesen lehet.
A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét
elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termõföld mezõgazdasági hasznosítására (fertõzésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a termõföldet a mezõgazdasági termelésbõl
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstõl számított öt éven belül megszegi, a termõföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül,
és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
termõföldre az árverés során elõvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl származó bevételnek termõföldre fordított értéknövelõ beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult, késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi
Hivatalhoz.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termõföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
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támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összegû megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.
A termõföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a termõföld értékét növelõ meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
az Igazságügyi Hivatal ellenõrzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ termõföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet elõkészítõ, szükséges fõ gazdasági munkáknak (szántás, talajerõvisszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idõsebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
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módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet
állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a termõföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes termõföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendõ.
Igazságügyi Hivatal

Bács-Kiskun megye
Az Igazságügyi Hivatal BUGAC településen a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/1. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Bugac, Béke u. 28., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. június 28., 9–16 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. június 29., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Bugac
Helyrajzi szám

0274/25

Mûvelési ág

erdõ

Terület

Aranykorona érték

21 ha 2365 m2

33,98

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.*

* Építési tilalom 50 méter felett, jogosult a Magyar Mûsorszóró Vállalat.

Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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Az Igazságügyi Hivatal
közleménye
a 2006. június 6.–július 7-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl
A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok a 2006. június 6.–július 7-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési
közleményeit az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az 1991. évi XXV. törvény
19. §-a alapján kijelölt termõföldterületbõl településenként a 20 hektárt meg nem haladó földterületekre
(II/3. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegû megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetõk.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség
nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési elõleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1997. évi XXXIII. törvény 7. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján az õt megilletõ kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a jogosult
vehet részt, akinek állandó lakóhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt, és aki jelenleg is ott rendelkezik
állandó lakóhellyel.
Az árverésen részt venni kívánó jogosultak személyi
igazolványukkal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételbõl ki kell zárni.
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Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy – több kárpótlásra jogosult esetén – együttesen lehet.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét
elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termõföld mezõgazdasági hasznosítására (fertõzésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a termõföldet a mezõgazdasági termelésbõl
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstõl számított öt éven belül megszegi, a termõföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül,
és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
termõföldre az árverés során elõvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl származó bevételnek termõföldre fordított értéknövelõ beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés lezárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi
Hivatalhoz.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termõföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összegû megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.
A termõföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a termõföld értékét növelõ meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
az igazságügyi hivatal ellenõrzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ termõföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet elõkészítõ, szükséges fõ gazdasági munkáknak (szántás, talajerõ-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idõsebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
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alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet
állapodik meg.
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tozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.

Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes termõföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendõ.

A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a termõföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tar-

Igazságügyi Hivatal

Bács-Kiskun megye
Az Igazságügyi Hivatal KEREKEGYHÁZA településen, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kerekegyháza, Fõ u. 47/A, Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. június 19., 11–16 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. június 20., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kerekegyháza
Helyrajzi szám

019/12
019/17 a
019/17 b
019/17 c
019/17 d
019/17 f
019/23 a
019/23 b

Mûvelési ág

erdõ
szántó
erdõ
gyep, legelõ
erdõ
gyep, legelõ
erdõ
szõlõ

Terület

4 ha 7861 m2
5857 m2
1 ha 0847 m2
6595 m2
8881 m2
3138 m2
3 ha 5305 m2
3048 m2

Aranykorona érték

36,37
2,05
2,60
1,58
2,13
0,75
26,83
10,61

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
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Az Igazságügyi Hivatal IZSÁK településen, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Izsák, Szabadság tér 1., Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. június 21., 9–16 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. június 22., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Izsák
Helyrajzi szám

0412/2
0368/2

Mûvelési ág

erdõ
erdõ

Terület

Aranykorona érték
2

5 ha 0978 m
6 ha 0223 m2

14,27
16,86

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.

Az Igazságügyi Hivatal KUNADACS településen, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ
termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Kunadacs, Kossuth L. u. 51., Közösségi Információs Központ
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. június 26., 11–16 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. június 27., 9 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Kunadacs
Helyrajzi szám

060/2
0236/2 a
0236/2 b
0236/2 d

Mûvelési ág

erdõ
gyep, legelõ
erdõ
erdõ

Terület

7 ha 5971 m2
1 ha 7362 m2
4 ha 2508 m2
1 ha 2338 m2

* Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog.

Aranykorona érték

43,12
1,22
8,93
2,59

Korlátozó intézkedés

Egyéni mûv. köt.*
Községi mintatér
Egyéni mûv. köt.
Egyéni mûv. köt.
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Az Igazságügyi Hivatal HELVÉCIA településen, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában levõ
termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Helvécia, Sport u. 42., Polgármesteri Hivatal
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. július 3., 11–13 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. július 3., 13 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Helvécia
Helyrajzi szám

0102/12

Mûvelési ág

szántó

Terület

Aranykorona érték
2

1382 m

Korlátozó intézkedés

0,48

Az Igazságügyi Hivatal SOLTVADKERT településen, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) használatában
levõ termõföldterületbõl a Magyar Állam által kijelölt földrészletre a II/3. típusú
árverést kitûzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Az árverés helye: Soltvadkert, Hõsök tere 1., Mûvelõdési Ház
Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
A regisztráció idõpontja: 2006. július 4., 9–11 óra között.
Az árverés kezdete: 2006. július 4., 11 óra.
Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Soltvadkert
Helyrajzi szám

0314/32
0314/8
0318/1
0318/3
0325/34

Mûvelési ág

gyep, legelõ
gyep, legelõ
erdõ
gyep, legelõ
gyep, legelõ

Terület

Aranykorona érték
2

1 ha 1565 m
1 ha 1937 m2
0790 m2
1054 m2
1260 m2

Korlátozó intézkedés

1,62
0,84
0,13
0,15
0,18
Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
igazgató
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MEGJELENT
a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA
a 2006. április hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2006. évi 55. száma tartalmazza.
A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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