
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2006. (VI. 8.) GKM

rendelete

a dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés
eljárási szabályairól

A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény (a továb biak ban: Grtv.) mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi I. tör vény (a továb biak ban: Grmtv.)

16.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Grmtv. 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel men tés te kin te té ben az e ren de let ben meg ha tá ro zott el -
já rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2.  §

(1) A fel men tés irán ti ké rel met a Grmtv. 15.  §-a (5) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ, nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû ese mény (a továb -
biak ban: ren dez vény) ren de zõ jé nek (a továb biak ban:
 kérelmezõ) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hoz
há rom pél dány ban kell be nyúj ta nia.
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(2) A ké re lem leg ké sõbb a ren dez vény kez de tét meg -
elõzõ negy ven öt nap pal nyújt ha tó be.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ren dez vény meg je lö lé sét, pon tos he lyét és idõ -

pont ját,
b) a ké rel me zõ azo no sí tás ra al kal mas meg ne ve zé sét és

cí mét,
c) a fel men tés ké rel me zett idõ tar ta mát.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a ké rel me zõ írás be li nyi lat ko za tát a fel men tés ben

fog lal tak be tar ta tá sá ért való fe le lõs sé ge tudomásulvéte -
lérõl,

b) a Grmtv. 15.  §-a (5) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek
meg lé té nek iga zo lá sát,

c) a ké rel me zõ har minc nap nál nem ré geb bi cégkivo -
natát.

3.  §

A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha
a) azt nem a 2.  § (1) be kez dés ében meg ha tá ro zott jo go -

sult nyúj tot ta be,
b) azt nem a 2.  § (2) be kez dés ében meg ha tá ro zott ha -

tár idõn be lül nyúj tot ták be,
c) nem tar tal maz za a 2.  § (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal -

ta kat.

4.  §

A fel men tés meg adá sa elõtt meg kell kér ni az egész ség -
ügyi mi nisz ter írás be li vé le mé nyét. Amennyi ben az egész -
ség ügyi mi nisz ter vé le mé nyét a ké re lem meg kül dé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül nem kül di meg a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter ré szé re, úgy kell te kin te ni, hogy a 
fel men tés meg adá sát tá mo gat ja.

5.  §

(1) Fel men tés a ren dez vény egyet len al ka lom mal tör té -
nõ meg ren de zé sé re ad ha tó.

(2) A fel men tés a ké re lem ben fog lal tak figye lembe véte -
lével a ren dez vényt, illetve a részt ve võ ket tá mo ga tó do -
hány gyár tó vál lal ko zá sok ál tal gyár tott do hány áru el ne ve -
zé sé nek, meg je lö lé sé nek vagy áru jel zõ jé nek a (3) be kez -
dés ben meg je lölt mó do kon, a ren dez vénnyel össze füg gés -
ben tör té nõ köz zé té te lé re ter jed het ki.

(3) A do hány áru el ne ve zé sé nek, meg je lö lé sé nek vagy
áru jel zõ jé nek köz zé té te lé re fel men tés a ren dez vény te rü -
le tén, a le bo nyo lí tás hoz hasz nált esz kö zö kön, valamint a
ren de zõk és a részt ve võk ru há za tán a ren dez vény idõ tar ta -
má ra, a ren dez vénnyel kap cso lat ban hasz nált szál lí tó jár -

mû ve ken a ren dez vényt meg elõ zõ és kö ve tõ to váb bi
egy-egy hét idõ tar tam ra adható.

6.  §

(1) A fel men tés ben fog lal tak be tar tá sá ért a ké rel me zõ
tar to zik fe le lõs ség gel.

(2) Az 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti rek lám csak a ké rel -
me zõ hoz zá já ru lá sá val te he tõ köz zé.

(3) A fel men tés ben fog lal tak meg sér té se ese tén a fel -
men tés azon na li ha tállyal vissza von ha tó.

7.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a do hány rek lám ra vo nat ko zó ti la lom aló li fel men tés 
el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2001. (VI. 25.) GM ren de let.

(3) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter, valamint

az egészségügyi miniszter
4/2006. (VI. 8.) ICSSZEM–EüM

együttes rendelete

a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ
mûködésének feltételeirõl  szóló

1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vé ny (a továb biak ban: Szt.) 94/K.  §-ának
(7) be kez dé sé ben, valamint a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
(a továb biak ban: Gyvt.) 11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján, to váb bá az egész ség ügy rõl  szóló 1997.
évi CLIV. tör vény 247.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alapján a következõket rendeljük el:

1.  §

(1) A be teg jo gi, az el lá tott jo gi és a gyer mek jo gi kép -
viselõ mû kö dé sé nek fel té te le i rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
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ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jog vé del mi kép vi se lõi tan fo lyam meg szer ve zé -
sé ért a Köz ala pít vány fe le lõs. A Köz ala pít vány a tan fo -
lyam meg szer ve zé sé re olyan egész ség ügyi, illetve szo ciá -
lis szak kép zést foly ta tó in téz ményt (a továb biak ban: tan -
fo lya mot szer ve zõ) kér het fel, amely sze re pel a fel nõtt kép -
zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 8.  §-ában sza bá lyo zott
fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban.
A Köz ala pít vány a tan fo lya mot szer ve zõ vel meg álla -
podást köt.”

(2) Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jog vé del mi kép vi se lõi tan fo lya mon részt ve võk a
tan fo lyam si ke res el vég zé sé rõl a tan fo lya mot szer ve zõ ál -
tal ki adott ta nú sít ványt kap nak.”

(3) Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A jog vé del mi kép vi se lõi tan fo lyam ra tör té nõ je -
lent ke zés rõl és el vég zé sé nek fel té te le i rõl a Köz ala pít vány
éven te köz le ményt tesz köz zé az egész ség ügyi, valamint a
szo ciá lis ága za ti fel ada to kat el lá tó mi nisz té rium hi va ta los
lap já ban.”

2.  §

Az R. 4.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A kép vi se lõ nem jár hat el olyan ügy ben,]
„b) amely azt a szol gál ta tót érin ti, amellyel
ba) mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló

egyéb jog vi szony ban áll, vagy
bb) a kép vi se lõi te vé keny sé gét meg elõ zõ 2 éven be lül

mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb
jog vi szony ban állt.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A szol gál ta tó gon dos ko dik ar ról, hogy a kép vi se lõ]
„e) a hely szí nen tá jé ko zód has son, az al kal ma zot tak hoz

és a szol gál ta tást igény be ve võk höz kér dést in téz hes sen,
ve lük meg be szé lést, egyez te tést kez de mé nyez hes sen és
folytathasson,”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(4) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a § je len le gi ren del ke zé sé nek je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A szol gál ta tó kö te les együtt mû köd ni a kép vi se lõ vel.
(3) Az egész ség ügyi és a szo ciá lis szol gál ta tó ve ze tõ je a 

kép vi se lõ tõl érkezõ,
a) pa nasz ki vizs gá lá sá ra irá nyuló meg ke re sés re 30 na -

pon be lül, ha a pa nasz ki vizs gá lá sá hoz, or vos lá sá hoz más
szerv, ha tó ság meg ke re sé se szük sé ges 60 na pon be lül ér -
dem ben vá la szol,

b) a szol gál ta tó mû kö dé sé vel kap cso la tos ész re vé tel re
15 na pon be lül ér dem ben válaszol,

c) a szol gál ta tást igény be ve võ vel kap cso la tos do ku -
men tá ció meg te kin té sé re, illetve a do ku men tá ci ó ról való
má so lat ké szí té sé re vo nat ko zó meg ke re sést, amennyi ben a 
do ku men tá ció hely ben ren del ke zés re áll azon nal, egyéb
esetben 5 munkanapon belül teljesíti.

(4) A gyer mek jó lé ti, illetve gyer mek vé del mi szol gál ta -
tó ve ze tõ je a (3) be kez dés sze rin ti meg ke re sé sek re a Gyvt.
11/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
belül érdemben válaszol.”

4.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kép vi se lõ a 7.  §-ban, a 8.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban és a 10.  § b) pont já ban fog lal ta kon túl az ál -
tala meg ha tá ro zott idõ pont ban fo ga dó órát tart hat a Köz -
ala pít vány ál tal mû köd te tett területi irodában.”

(2) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kép vi se lõ a hoz zá ér ke zett meg ke re sé se ket,
valamint el já rá sát és in téz ke dé se it írás ban do ku men tál ja.”

(3) Az R. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A kép vi se lõ mun ká já ról, el já rá sá nak ta pasz ta la ta i -
ról, valamint az ál ta lá no sít ha tó prob lé mák ról éves be szá -
mo lót ké szít, ame lyet a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-éig
meg küld a Köz ala pít vány Kuratóriuma elnökének.”

5.  §

(1) Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ c)–e) ponttal egészül ki:

[Az el lá tot tak jog ér vé nye sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké -
ben az el lá tott jo gi képviselõ]

„b) az el lá tot tak igé nye i hez iga zo dó an fo ga dó órát tart a
100 fé rõ he lyes nél na gyobb bent la ká sos szo ciá lis in téz -
mény ben,

c) mû kö dé si te rü le tén kap cso la tot tart a me gyei (fõ vá -
ro si) mód szer ta ni in téz ménnyel, a me gyei (fõ vá ro si) szo -
ciá lis és gyám hi va tal lal, az Szt. 92/K.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) és b) pont ja sze rin ti jegy zõ vel, az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat me gyei (fõ vá ro si) in té -
ze té vel,

d) szük ség sze rint, az in téz mény mû kö dé sé nek za va rá -
sa nél kül köz vet le nül fel ke res he ti az el lá tot ta kat a lakó -
szobákban,

e) fel ve szi a kap cso la tot az in téz mény ben mû kö dõ el -
látotti ön kor mány zat tal.”
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(2) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az in téz mény ve ze tõ je az Szt. 94/G.  §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján kor lá to zó in téz ke dés
al kal ma zá sá ról ér te sí ti, az el lá tott jo gi kép vi se lõ tá jé ko zó -
dik az ügy ben, meg vizs gál ja a kor lá to zás szük sé ges sé gét
és az eljárás jogszerûségét.”

6.  §

Az R. mel lék le té nek I. 1. „Jogi is me re tek” pont ja a kö -
vet ke zõ al pont tal egészül ki:

„– Az egyen lõ bá nás mód ra vo nat ko zó sza bá lyo zás”

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az Egész ség ügyi, Szo ciá lis és 
Csa lád ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be „az egész -
ség ügyi, valamint a szo ciá lis ága za ti fel ada to kat el lá tó mi -
nisz té rium” szö veg rész lép.

Ko rózs Lajos s. k., Dr. Rácz Jenõ s. k.,
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis egész ség ügyi mi nisz ter

és esély egyen lõ sé gi mi nisz té ri u mi
po li ti kai államtitkár

Az oktatási miniszter
24/2006. (VI. 8.) OM

rendelete

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló

2003. évi LXXXVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szht.) 28.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz ter, valamint a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, to váb bá a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let

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

„(1) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki az Szht.
4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zés szer ve -
zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét
(a továb biak ban: hoz zá já ru lás ra kö te le zett), a gya kor la ti
kép zés szer ve zé sé re irá nyuló elsõ együtt mû kö dé si meg -
álla po dás, ta nu ló szer zõ dés, illetve hall ga tói szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les az Ok ta tá si Mi -
nisz té rium Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá gán (a továb biak ban:
OM Alap ke ze lõ) be je lent kez ni az OM Alap ke ze lõ ál tal a
Ma gyar Köz löny ben és az Ok ta tá si Köz löny ben köz zé tett
be je lent ke zé si nyom tat vá nyon. Az OM Alap ke ze lõ az el -
fo ga dott be je lent ke zé si nyom tat vány má so la tát meg kül di
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél fo lyó gya kor la ti kép zés te -
lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra
(a továb biak ban: te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra), to váb bá az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal te rü le ti leg ille té kes
igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: APEH ille té kes igazgató -
sága) ré szé re.”

(2) Az R. 1.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A be je lent ke zé si nyom tat vány hoz a kö vet ke zõ ere de ti
ok ira to kat, vagy azok cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má -
so la tát kell csa tol ni:)

„b) az Szt. 27.  §-a alap ján kö tött ta nu ló szer zõ dés, illetve 
hall ga tói szer zõ dés,”

(3) Az R. 1.  §-a (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vál to zás je len tés má so la ti pél dá nyát az OM Alap -
kezelõ meg kül di az APEH ille té kes igaz ga tó sá ga ré szé re.”

2.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) Ha a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht.

4.  §-ának (1) be kez dé se alap ján gya kor la ti kép zés meg -
szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett a cso por -
tos gya kor la ti kép zést köz vet le nül szol gá ló, az Szht.
19.  §-ának 4. pont ja sze rin ti tár gyi esz köz (a továb biak -
ban: tár gyi esz köz) be szer zé sé re for dí tott költ sé gét az
Szht. 4.  §-ának (2) be kez dés b) pont ja alap ján szá mol ja el,
ak kor a tár gyi esz közt kö te les el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni 
és 5 évig – in gat lan ese tén 10 évig – gya kor la ti kép zés cél -
já ra hasz nál ni. Tár gyi esz köz ként el szá molt bi o ló gi ai ala -
pok, te nyész ál la tok és sza po rí tó anya gok ese té ben az idõ -
tar tam az OM Alap ke ze lõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val 5 év -
nél rö vi debb is le het, ha azt ter mesz té si, illetve te nyész té si
okok in do kol ják.

(2) A tár gyi esz köz – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar ta mon be lül – csak az OM Alap ke ze lõ elõ ze tes írás -
be li hoz zá já ru lá sá val ad ha tó bér be, illetve hasz ná lat ba.
A tár gyi esz köz el ide ge ní té sé hez be kell sze rez ni az OM
Alap ke ze lõ elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sát, az el ide ge ní -
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tés idõ pont já ban ki mu ta tott könyv sze rin ti ér ték nek meg -
fe le lõ össze get be kell fi zet ni a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
(a továb biak ban: Kincs tár) ve ze tett Mun ka erõ pi a ci Alap
kép zé si alap rész le bo nyo lí tá si szám lá ra.

(3) A nem ki zá ró lag a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le -
zett ség ter hé re be szer zett tár gyi esz köz bér be adá sa ese tén
a bér le ti díj nak azt a há nya dát kell a Kincs tár nál ve ze tett
Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap rész le bo nyo lí tá si szám -
lá ra be fi zet ni, ami lyen arány ban a tár gyi esz köz beszer -
zése a hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re el szá mo lás ra
 került.

(4) Az Szht. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
el szá mol ha tó költ sé gek nagy sá ga az Szt. 54/B.  §-ának
22. pont ja sze rin ti tan mû hely (a továb biak ban: tan mû hely) 
gya kor la ti kép zés sel hasz no sí tott idõ tar ta má ra vo nat ko zó,
a tan mû hely adott sá ga it, az üze mel te tett be ren de zé sek
név le ges tel je sít mé nyét figye lembe véve az ál ta lá nos költ -
ség nor mák nak meg fe le lõ – a költ ség el szá mo lás sal egy
idõ ben alap bi zony lat ként mel lé kelt szá mí tá sok kal iga -
zolt – díj há nyad.

(5) Az Szht. mel lék le té nek 1. d) pont ja alap ján a ked -
vez mé nyes ét kez te tés költ sé ge a gya kor la ti kép zé si na pok
ará nyá ban szá mol ha tó el, sa ját kony ha üze mel te té se ese -
tén a költ sé gek el szá mo lá sa a gya kor la ti kép zé si na pok ra
nyers anyag áron tör té nik.

(6) Az Szht. mel lék le té nek 1. d) pont já ban sze rep lõ
vizs gáz ta tás költ sé ge ként csak a vizs gáz ta tás sal kap cso lat -
ban fel me rült úti költ ség, illetve szál lás költ ség össze ge
szá mol ha tó el szám la alap ján 1000-1000 Ft/fõ/nap összeg -
ha tá rig. Szám la hi á nyá ban az úti költ ség szá mol ha tó el
 belsõ szám vi te li bi zony lat alap ján 1000 Ft/fõ/nap összeg -
ha tá rig.

(7) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Szt. 15.  §-ának (4) be -
kez dé se alap ján meg szer ve zett szint vizs gá val kap cso lat -
ban két köz re mû kö dõ szak ér tõ dí ja zá sát szá mol hat ja el
iga zolt költ ség ként a szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé -
nél a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a ga -
ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról  szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) leg fel jebb
2 szá za lé ká nak mér té ké ig szak ér tõn ként és vizs gá zón ként.

(8) Az Szht. mel lék le té nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott,
az ok ta tók ra, szak ok ta tók ra el szá mol ha tó díj há nya dok
össze gét túl nem lép ve, a ke ret összeg az ok ta tók, szakok -
tatók dí ja zá sá ra a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal sa ját dön -
té se sze rint át cso por to sít ha tó, fel hasz nál ha tó.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Az Szht. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben, illetve
5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott fej lesz -
té si tá mo ga tás ról kö tött fej lesz té si meg ál la po dás nak a kö -
vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a meg ál la po dást kötõ fe lek ne vét (cég ne vét), szék -
he lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai szám je lét, bank szám la szá -
mát, szak kép zõ is ko lá nak az OM azo no sí tó ját is,

b) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett szak kép zõ is -
ko lá ban, valamint a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont
(a továb biak ban: TISZK) ke re té ben mû kö dõ köz pon ti
kép zõ he lyen (a továb biak ban: köz pon ti kép zõ hely),
illetve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben (a továb biak ban
együtt: fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett) fo lyó gya kor -
la ti kép zés hely szí nét és idõ tar ta mát,

c) a tárgy év ben szak mai alap kép zés ben ré sze sü lõ ta -
nulók szak ké pe sí té sen kén ti lét szá mát, illetve az érin tett
hall ga tók sza kon kén ti, év fo lya mon kén ti, ta go za ton kén ti
lét szá mát,

d) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal az Szht. és e ren de let 
ke re tei kö zött nyúj tan dó fej lesz té si tá mo ga tás össze gét,
fo lyó sí tá sá nak mód ját, illetve az át adás ra ke rü lõ tár gyi
esz köz meg ne ve zé sét, könyv sze rin ti ér té két, egye di azo -
no sí tó ada ta it,

e) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett kö te le zett ség -
vál la lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a ka pott fej lesz té si tá -
mo ga tást az ál ta la foly ta tott gya kor la ti kép zés tár gyi fel té -
te le i nek fej lesz té sé re for dít ja,

f) a fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ha tár ide jét,
valamint a fel hasz ná lás ról  szóló be szá mo lás fel té te le it.

(2) A köz pon ti kép zõ hely ak kor jo go sult fej lesz té si tá -
mo ga tás fo ga dá sá ra, ha meg fe lel a szak kép zés meg kez dé -
sé nek és foly ta tá sá nak fel té te le i rõl, valamint a tér sé gi in -
teg rált szak kép zõ köz pont ta nács adó tes tü le té rõl  szóló
8/2006. (III. 23.) OM ren de let 18.  §-ában meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek, és ezt a TISZK-et lét re ho zó is ko la -
fenn tar tó, több fenn tar tó együtt mû kö dé sé vel lét re ho zott
TISZK ese té ben a ko or di ná ci ós sze re pet be töl tõ fenn tar tó
(a továb biak ban: is ko la fenn tar tó) be je len tet te az OM
Alap ke ze lõ nek, amely alap ján az OM Alap ke ze lõ a köz -
pon ti kép zõ he lyet nyil ván tar tás ba vet te. A fej lesz té si meg -
álla po dás csak a szak kép zõ is ko lát fenn tar tó, köz pon ti
kép zõ hely ese té ben az is ko la fenn tar tó egyet ér tõ nyi lat ko -
za tá val és a meg álla po dás el len jegy zé sé vel vá lik ér vé -
nyes sé.

(3) A fej lesz té si meg ál la po dás hoz mel lé kel ni kell az át -
adás ra ke rü lõ tár gyi esz köz nek a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ do ku men tu mai má so la ti pél dá -
nya it, az át adó cég sze rû alá írá sá val hi te le sít ve.

(4) A fej lesz té si tá mo ga tás fo ga dá sa szem pont já ból
figye lembe ve he tõ szak mai alap kép zést és idõ tar ta mát a
szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye tar tal maz -
za. Amennyi ben a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben
nincs meg ha tá roz va a szak mai alap kép zés idõ tar ta ma, a
szak kép zõ is ko la nem fo gad hat fej lesz té si tá mo ga tást.

(5) A fej lesz té si tá mo ga tás szem pont já ból szak mai
alap kép zés nek kell te kin te ni

a) a szak is ko la 9. év fo lya mán szer ve zett gya kor la ti ok -
ta tást, 10. év fo lya mán szer ve zett szak mai ala po zó gya kor -
la ti ok ta tást, to váb bá
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b) a szak kö zép is ko la 9–12. év fo lya mán szer ve zett
szak mai ori en tá ci ót, gya kor la ti szak ma cso por tos ala po zó
ok ta tást is,
amennyi ben az ott szer zett is me re te ket az Szt. 11.  §-a alap -
ján be szá mít ják a szak kép zé si ta nul má nyok ba.

(6) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást, illetve a fej lesz té si
tá mo ga tás ke re té ben át vett tár gyi esz közt a fej lesz té si tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett el kü lö ní tet ten kö te les nyilvántar -
tani.

(7) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel
ön rész ként a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré sze
(a továb biak ban: alap rész) for rá sa i ból meg va ló su ló pá lyá -
zat ke re té ben.

(8) Amennyi ben a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény jog el le ne sen az Szht. 7.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott nál ma ga sabb mér té kû fej lesz té si
tá mo ga tást fo ga dott, ak kor az elõ írt mér té ken fe lül át vett
részt kö te les har minc na pon be lül a Kincs tár nál ve ze tett
Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap rész le bo nyo lí tá si szám -
lá ra be fi zet ni.

(9) A fej lesz té si tá mo ga tás át adá sa és át vé te le nyil vá -
nos, a ka pott fej lesz té si tá mo ga tást nyil vá nos ság ra kell
hoz ni a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig a fej lesz té si
tá mo ga tás ban ré sze sí tett hon lap ján, me lyet a tárgy évet kö -
ve tõ má so dik év ja nu ár 31-éig a hon la pon kell tar ta ni.

(10) A fej lesz té si meg álla po dás vég re haj tá sá ról a fej -
lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett kö te les írás ban tá jé koz -
tat ni a fej lesz té si tá mo ga tást nyúj tó hoz zá já ru lás ra kö te le -
zet tet, és éven te egy al ka lom mal kö te les a két mil lió fo rin -
tot, vagy azt meg ha la dó mér té kû fej lesz té si tá mo ga tást
nyúj tó hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet ér te kez le ten tá jé koz tat -
ni az elõ zõ évi fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról. Az
ér te kez let re meg kell hív ni az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té -
ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biak ban: OKÉV) te rü le ti -
leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, valamint a te rü le ti
gaz da sá gi ka ma ra kép vi se lõ jét.

(11) A fej lesz té si tá mo ga tás ból meg va ló sí tott tár gyi
esz köz mû köd te té si költ sé ge i nek fej lesz té si tá mo ga tás ból
– az Szht. 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér -
ték ben – tör té nõ fi nan szí ro zá sa a költ ség el szá mo lás sal
érin tett tár gyi esz köz el kü lö ní tett nyil ván tar tá sa alap ján le -
het sé ges. A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell a tár gyi esz -
köz egye di azo no sí tó ada ta it, a fej lesz té si tá mo ga tás meg -
va ló su lá sá nak do ku men tu ma it (fej lesz té si meg álla po dás,
be szer zést iga zo ló szám la, tár gyi esz köz-kar ton), valamint 
a tárgy évi fej lesz té si tá mo ga tás át adá sá nak dokumentu -
mait.

(12) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 15-éig a fej lesz té si meg ál la po dást vagy
cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má so la tát – több fej lesz té si
meg álla po dás ese tén a tá mo ga tók ne vét (cég ne vét), cí mét
(szék he lyét) és a tá mo ga tás össze gét (az át vett tár gyi esz -
köz nek a fej lesz té si meg ál la po dás ban sze rep lõ ér té két)
tar tal ma zó össze sí tõt is – kö te les meg kül de ni az OM Alap -
ke ze lõ nek. Az össze sí tõn fel kell tün tet ni a szak kép zõ is -
ko la, illetve a fel sõ ok ta tá si in téz mény tárgy évi ta nu lói,

illetve hall ga tói át lag lét szá mát, to váb bá a szak mai alap -
kép zés ben ré sze sü lõ szak kép zõ is ko lai ta nu lók, valamint
az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ
hall ga tók szá mát.

(13) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett ab ban az
eset ben köt het a tárgy év re fej lesz té si tá mo ga tás át adá sá ról
 szóló meg ál la po dást, amennyi ben a (9), (10) és (12) be -
kez dés ben elõ írt kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

(14) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
jog utód nél kül meg szû nik, ak kor a fej lesz té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a meg szû nést meg elõ zõ 5 évre, in gat lan
ese tén 10 évre vo nat ko zó an kö te les el szá mo lást be nyúj ta -
ni az OM Alap ke ze lõ ré szé re. Az OM Alap ke ze lõ az el szá -
mo lást 30 na pon be lül ellen õr zi, a jog utód nél kül meg szû -
nõ fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett be fi ze té si kö te le -
zett sé gét meg ál la pít ja. A meg ál la pí tott össze get a fej lesz -
té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett 60 na pon be lül kö te les be fi -
zet ni a Kincs tár nál ve ze tett Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si
alap rész le bo nyo lí tá si szám lá ra. A meg szû nés rõl kö te les
írás ban ér te sí te ni az OM Alap ke ze lõt és a te rü le ti leg ille té -
kes adó ha tó sá got. Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia
kell a meg szû nés idõ pont já ban ren del ke zés re álló fej lesz -
té si tá mo ga tás össze gét.

(15) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
át ala kul, össze vo nás ra ke rül, ak kor ar ról kö te les írás ban
ér te sí te ni az OM Alap ke ze lõt, és ada tot kell szol gál tat nia
az át ala ku lás, össze vo nás idõ pont já ban ren del ke zés re álló
fej lesz té si tá mo ga tás össze gé rõl, a szak mai alap kép zés ben 
részt vevõ ta nu lók szá má ról. Az ada to kat kö te les a hon lap -
ján köz zé ten ni.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz el ide ge ní té se 
ese tén a be vé tel bõl a fej lesz té si tá mo ga tás ará nyá nak meg -
fe le lõ – leg alább a fej lesz té si tá mo ga tás sal azo nos – össze -
get kell be fi zet ni a Kincs tár nál ve ze tett Mun ka erõ pi a ci
Alap kép zé si alap rész le bo nyo lí tá si szám lá ra.

(4) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
– neki fel nem ró ha tó ok ból – a fej lesz té si meg ál la po dás -
ban vál lalt kö te le zett sé ge it 75 szá za lék alat ti arány ban tel -
je sí ti, az igény be nem vett fej lesz té si tá mo ga tás össze gét a
Kincs tár nál ve ze tett Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap rész
le bo nyo lí tá si szám lá ra kö te les be fi zet ni.”

(2) Az R. 7.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett meg ha tá ro -
zott idõ re – de leg fel jebb öt évre – az Or szá gos Szakkép -
zési Ta nács (a továb biak ban: OSZT) ja vas la ta alap ján, az
ok ta tá si mi nisz ter dön té sé vel ki zár ha tó a szak kép zé si hoz -
zá já ru lás ked vez mé nye zet te i nek kö ré bõl, ha az aláb bi fel -
té te lek bõl bár me lyik be kö vet ke zik:
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a) a fej lesz té si meg ál la po dás ban rög zí tett kö te le zett ség 
egy ál ta lán nem, vagy 75 szá za lék alat ti arány ban tel je sül,
és a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a tá mo ga tá si
összeg kü lön bö ze tét a meg hi ú su lást kö ve tõ 60 na pon be lül 
nem utal ta át,

b) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a fej lesz té si
meg ál la po dás ban meg je lölt cél tól el té rõ fel ada tot va ló sít
meg,

c) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett az elõ írt adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get,

d) az OM Alap ke ze lõ a 22.  § (5) be kez dé se sze rin ti el -
len õr zé se alap ján azt ja va sol ja.

A ked vez mé nye zet tek kö ré bõl tör té nõ ki zá rás közzé -
tételérõl az OM Alap ke ze lõ a hon lap ján gon dos ko dik.”

5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Szht. 4.  §-ának (12) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján vissza igény lés re jo go sult hoz zá já ru lás ra kö te le zett 
vissza té rí té si igé nyét az adó évet kö ve tõ év má so dik hó -
nap já nak 15. nap já ig a 2.  § sze rint köz zé tett be val lá si
nyom tat vá nyon nyújt hat ja be az OM Alap ke ze lõ höz.
Amennyi ben a vissza té rí té si igény két egy mást kö ve tõ ne -
gyed év ben meg ha lad ja az öt száz ezer fo rin tot, a vissza té rí -
té si igény a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. nap já ig be -
nyújt ha tó.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a be val lás hi bás be nyúj tá sá ból ere -
dõen a (2) be kez dés sze rin ti vissza té rí té si igény 30 na pon
be lül, a (3) be kez dés sze rin ti vissza té rí té si igény pe dig
15 na pon be lül nem ke rül ren de zés re, az igény lés csak az
éves be val lás ré sze ként ér vé nye sít he tõ.”

6.  §

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

„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal de le gált sze mély -
re a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia tesz ja vas la tot a ré gi ók
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i vel tör tént elõ ze tes egyez te tés
alap ján.”

(2) Az R. 9.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„Amennyi ben az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szer ve -
ze tek a mi nisz ter nek a de le gá lás ra vo nat ko zó fel ké ré sé tõl
szá mí tott 45 na pon be lül nem tud nak meg egyez ni a de le -
gált ta gok sze mé lyé rõl, ak kor a Bi zott ság a de le gá ló szer -
ve ze tek meg ál la po dá sá ig de le gált ja ik nél kül mû kö dik.”

7.  §

Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„A Bi zott ság ügy rend jét a 15/A.  §-ban meg ha tá ro zott
el já rás rend Bi zott ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek
figye lembe véte lével ala kít ja ki.”

8.  §

Az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a § ki egé szül a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel:

„(4) Az OM Alap ke ze lõ az OSZT ja vas la ta és az ok ta tá -
si mi nisz ter dön té se alap ján az alap rész bõl tá mo ga tá si és
pá lyá za ti cél ra át vett pénz esz kö zö ket el kü lö ní tett szám lán
kö te les tar ta ni és ke zel ni.

(5) A ki zá ró lag az alap rész de cent ra li zált ke re té vel kap -
cso la tos pá lyá zat ki írá sá ra, ér té ke lé sé re és a dön tés re az
Szht. 11. és 13.  §-ában fog lal tak az irány adók.”

9.  §

(1) Az R. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pá lyá za tot az alap rész)
„b) ki zá ró lag de cent ra li zált ke re te ter hé re tör té nõ ki írás

ese té ben, az OKÉV te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gá hoz kell be nyúj ta ni.”

(2) Az R. 13.  §-a (4) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pá lyá zó tól – a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le -
ként – írás be li nyi lat ko za tot kell kér ni)

„i) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben ar ról, hogy a pá -
lyá zat el bí rá lá sá ig, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés le jár tá ig
be je len ti, ha el le ne csõd-, vagy vég el szá mo lá si, illetve fel -
szá mo lá si el já rás in dult,”

10.  §

Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az alap rész köz pon ti ke re te ter hé re ki írt pá lyá za to -
kat az ok ta tá si mi nisz ter ál tal a pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá -
val meg bí zott szer ve zet ér té ke li.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § Az alap rész köz pon ti, valamint de cent ra li zált

ke re te ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá val, a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val és meg -
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szün te té sé vel kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat az ok ta tá si
mi nisz ter kü lön el já rás rend ben ha tá roz za meg.”

12.  §

(1) Az R.16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szht. 14.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti fõ te vé keny -
ség ként gya kor la ti kép zést vég zõ nek kell te kin te ni azt a
hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet,]

„b) amely nek tan mû he lyé ben a ta nu ló szer zõ dés alap ján
gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ szak kép zõ is ko lai ta nu lók
lét szá ma leg alább 25 fõ, valamint”

(2) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és a (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján
vissza igény lés re jo go sult hoz zá já ru lás ra kö te le zett tá mo -
ga tá si igé nyét az OM Alap ke ze lõ ál tal – e cél ra rend sze re -
sí tett – nyom tat vá nyon, az (1) és a (2) be kez dés ben fel -
sorolt do ku men tu mok csa to lá sá val nyújt ja be az OM
Alap ke ze lõ höz.”

(3) Az R. 16.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A tá mo ga tá si ke ret össze gé rõl az ok ta tá si mi nisz ter
a tárgy tan évet meg elõ zõ en jú ni us 30-áig dönt, amely az
ok ta tá si mi nisz ter kö vet ke zõ dön té sé ig van ér vény ben.
A dön tés alap ján a hi bát lan tá mo ga tá si ké rel mek be ér ke zé -
sét kö ve tõ 30 na pon be lül az OM Alap ke ze lõ a tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ vel szer zõ dést köt, és a szer zõ dés kö tést kö -
ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít ja a tá mo ga tást. A szer zõ dés -
kö tés re a 15.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

(4) Az R. 16.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó)
„a) az elsõ szak kép zé si év fo lya mon ta nu lók gya kor la ti

kép zé si fel ada tai tel je sí té sé hez az esz köz- és fel sze re lé si
jegy zék ben elõ írt kézi kis gé pek és ké zi szer szá mok be szer -
zé si, elõ ál lí tá si, fenn tar tá si költ sé ge i re,”

13.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § A hoz zá já ru lás ra kö te le zett a fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek hall ga tói ré szé re együtt mû kö dé si meg álla po dás,
illetve hall ga tói szer zõ dés alap ján szer ve zett, az Szht.
19.  §-ának 1. b) pont já ban meg ha tá ro zott gya kor la ti kép -
zés Szht. mel lék le te sze rin ti költ sé ge it ak kor szá mol hat ja
el a szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re, ha

a) a gya kor la ti kép zés a ké pe sí té si, a kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nyek ben, illetve a szak mai és vizs ga kö ve -
tel mény ben, vagy a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyi tan terv ben
sze re pel,

b) a gya kor la ti kép zés idõ tar ta ma és kre dit ér té ke a ké -
pe sí té si, a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mény ben, illetve a
szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben, vagy a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyi tan terv ben ke rült meg ha tá ro zás ra, to váb bá

c) a gya kor la ti kép zés b) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar -
ta má nak 80 szá za lé ká ban a hall ga tó gya kor la ti te vé keny -
sé get vé gez.”

14.  §

Az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § Fej lesz té si meg álla po dás alap ján tá mo gat ha tó

gya kor la ti kép zés hely szí ne le het a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény inf ra struk tu rá lis ke re tei kö zött lé te sí tett tan gaz da -
ság, tan üzem, la bo ra tó ri um, vagy más fel sõ ok ta tá si in téz -
ménnyel, köz pon ti kép zõ hellyel, re gi o ná lis kép zõ köz -
pont tal kö tött szer zõ dés alap ján mû kö dõ gya kor la ti kép zé -
si he lye.”

15.  §

Az R. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az alap résszel kap cso la tos pénz ügyi te en dõk le bo -
nyo lí tá sát az OM Alap ke ze lõ az erre a cél ra a Kincs tár nál
ve ze tett Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap rész le bo nyo lí -
tá si szám lán (10032000-00282345-70000007) vég zi. Az
Szht. 4.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szám lán
ezt a szám lát kell ér te ni.”

16.  §

(1) Az R. 22.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (4) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a kö vet ke zõ ket
kell figye lembe ven ni:]

„b) amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
jog el le ne sen az Szht. 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott nál ma ga sabb mér té kû fej lesz té si tá mo ga tást fo ga -
dott, ak kor a fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát két éven -
te kell el len õriz ni.”

(2) Az R. 22.  §-ának (7) be kez dé se fel ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az el len õr zött hoz zá já ru lás ra kö te le zett, szak kép zõ is -
ko la, köz pon ti kép zõ hely, illetve fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö te les”

17.  §

Az R. a kö vet ke zõ 26.  §-sal egé szül ki:
„26.  § Az e ren de let 6.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti

szak mai alap kép zést és idõ tar ta mát az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék rõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let 1. szá mú 
mel lék le té ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek te kin te té ben a
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szak mai és vizs ga kö ve tel mény tar tal maz za, illetve a szak -
ké pe sí tés gya kor la ti kép zé sé nek köz pon ti prog ram ja (tan -
ter ve) tar tal maz hat ja.”

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott, az R. 6.  §-a
(4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 6.  §-ának (7) be kez -
dé se, to váb bá e ren de let 16.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott, az R. 22.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja 2007.
ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) Az e ren de let 12.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott, az R. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2007. szep -
tem ber 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1.  §-a 
(3) be kez dé sé nek g) pont já ban az „1993. évi LXXX. tör -
vény” szö veg rész he lyé be a „2005. évi CXXXIX. tör -
vény” szö veg rész, 16.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ok tó -
ber 20-a” szö veg rész he lyé be a „szep tem ber 30-a” szö veg -
rész lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja, 14.  §-ának
(6) be kez dé se.

19.  §

Az e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott, az R. 5.  §-a (1) be -
kez dé sé ben elõ írt 10 éves ha tár idõt az e ren de let ha tály ba -
lé pé sét köve tõen be szer zett in gat lan ese té ben kell al kal -
maz ni.

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

Az oktatási miniszter
25/2006. (VI. 8.) OM

rendelete

az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -

ján – a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter rel,
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel, a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal el nö ké vel és a Köz be szer zé sek Ta ná csa
el nö ké vel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) 1. szá mú mel lék le té ben a Jel ma gya rá zat rész,
1. osz lop – A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma rész má so dik
fran cia be kez dé sé ben (3–5. szám jegy a szak ké pe sí tés ta -
nul má nyi te rü le te = 3 szám jegy):

a) a 3 Tár sa da lom tu do má nyi, gaz da sá gi, jogi kép zé sek
al cím utá ni fel so ro lás az aláb bi új elsõ pont tal egé szül ki:

„313 Po li ti kai és ci vil tár sa dal mi tu do má nyok”

b) a 6 Me zõ gaz da ság al cím utá ni fel so ro lás he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,621 Nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész tés

622 Ker té szet

623 Er dõ gaz dál ko dás

624 Hal gaz dál ko dás

625 Vad gaz dál ko dás

641 Ál lat or vo si ki se gí tõk kép zé se”

2.  §

A Ren de let 1. szá mú mel lék le té ben az Or szá gos Kép zé -
si Jegy zék 2006. táb lá za tá ban sze rep lõ 280. sor szá mú köz -
be szer zé si re fe rens szak ké pe sí tés ese té ben a 7. osz lop ban
a szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi -
má lis idõ tar ta ma alatt fel tün te tett „1. év, 1000 óra” he lyé -
be „500 óra” lép.

3.  §

A Ren de let 1. szá mú mel lék le te (Or szá gos Kép zé si
Jegy zék 2006.) e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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Mel lék let a 25/2006. (VI. 8.) OM ren de let hez
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A nemzeti kulturális örökség miniszterének

k ö z l e m é n y e

a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ

egyesületekrõl

A szer zõi jog ról szóló 1999. évi LXXVI. tör vé ny,
valamint a szer zõi és szom szé dos jo gok kö zös ke ze lé sét
vég zõ egye sü le tek nyil ván tar tá sá nak sza bá lya i ról szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM ren de let alap ján a nem ze ti
 kulturális örök ség mi nisz te re 2005. jú ni us 28-án mó do sí -
tott ha tá ro za tá val nyil ván tar tás ba vett FILMJUS Film szer -
zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü let ké rel mé re
2006. má jus 11-én a mi nisz ter a nyil ván tar tás ba vé tel rõl
szóló ha tá ro za tot az aláb bi ak sze rint mó do sí tot ta:

1. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let neve: FILMJUS Film -
szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü let.

2. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let rö vi dí tett neve:
FILMJUS.

3. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let szék he lye: 1088 Bu da -
pest, Bró dy Sán dor u. 14.

4. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let kép vi se lõ jé nek neve,
lak cí me: 

Kab debó György el nök, 1027 Bu da pest, Fõ u. 71., II.
em. 7/A.

5. Jog sza bály ban elõ írt kö zös jog ke ze lés be tar to zó
szer zõi és/vagy szom szé dos jo gok az Szjt. meg fe le lõ ren -
del ke zé se i nek meg adá sá val:

5.2. szer zõi mû vek, elõ adá sok és hang fel vé te lek ma -
gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel fenn ál ló díj igény [Szjt.
20. § (1), (2), (4), (5), (6)];

5.4. a szer zõt a film al ko tás ba vagy hang fel vé tel be fog -
lalt mûve bér be adás sal tör té nõ ter jesz té se el le né ben meg -
il le tõ díj igény [Szjt. 23. § (6)];

5.8. szer zõi mû vek egy ide jû ve ze té kes to vább köz ve tí -
té sé re te kin tet tel fenn ál ló díj igény [Szjt. 28. § (2)–(5)];

6. A jo go sul tak el ha tá ro zá sán ala pu ló, az 5. pont ban fel 
nem so rolt kö zös jog ke ze lés be tar to zó szer zõi és/vagy
szom szé dos jo gok az Szjt. meg fe le lõ ren del ke zé se i nek
meg adá sá val:

a) film al ko tá sok több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti
ter jesz té sé nek joga [Szjt. 18. §, 23. § (1), (2), (3) és (5)];

b) film al ko tá sok nyil vá nos elõ adá sá ra te kin tet tel járó
jog dí jak ke ze lé se [Szjt. 24. §];

c) film al ko tá sok su gár zás sal tör té nõ nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé nek joga [Szjt. 26. § (1), (2), (3), (4), (5), (6)];

d) film al ko tá sok nak a sa ját mû sort a nyil vá nos ság hoz
ve ze ték út ján vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy
mó don tör té nõ köz ve tí té sé nek joga [Szjt. 26. § (7)];

e) film al ko tá sok – más ként mint su gár zás sal vagy az
Szjt. 26. § (7) be kez dés ben sza bá lyo zott mó don meg va ló -
su ló – nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek joga [Szjt. 26. § (8) 
elsõ mon dat];

f) film al ko tá sok oly mó don tör té nõ nyil vá nos ság szá -
má ra hoz zá fér he tõ vé té te lé nek joga, hogy a nyil vá nos ság
tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják
meg [Szjt. 26. § (8) má so dik mon dat];

g) az Szjt. 111. § (3) be kez dé sé vel mó do sí tott 1996. évi 
I. tör vé ny 75. § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel hasz ná lás után
járó szer zõi jog dí jak ke ze lé se.

7. A gya ko rolt kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség:

7.1. fel hasz ná lás en ge dé lye zé se (jog díj be sze dés), jog -
ér vé nye sí tés;

7.2. a kö zös jog ke ze lés sel érin tett fel hasz ná lá sok ada -
ta i nak ke ze lé se (do ku men tá ció);

7.3. a kö zös jog ke ze lés sel érin tett jo go sul tak, valamint
mû ve ik, illetve elõ adá sa ik vagy hang fel vé te le ik ada ta i nak
ke ze lé se (do ku men tá ció);

7.4. a jog dí jak fel osz tá sa;

8. A kö zös jog ke ze lés sel érin tett jo go sul ti kör meg -
határozása

Jog
5.

Te vé keny ség
7.

Érin tett jo go sul tak
8.

5.2. 7.2., 7.3., 7.4. Film al ko tá sok moz gó ké pi al ko tói
(ren de zõ, ope ra tõr), film írók, film -
elõ ál lí tók

5.4. 7.3., 7.4. Film al ko tá sok moz gó ké pi al ko tói
(ren de zõ, ope ra tõr)

5.8. 7.2., 7.3., 7.4. Film al ko tá sok moz gó ké pi al ko tói
(ren de zõ, ope ra tõr), film írók, film -
elõ ál lí tók

6. 7.1., 7.2., 7.3.,
7.4.

Film al ko tá sok szer zõi (ren de zõk,
ope ra tõ rök, film írók)

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,

a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

085533C
218410D
067026D
542580B
707712D
972867A
107023F
042394F
788570A
750903E
879382E
318551C
772668A
918106C
777261D
771697C
053494F
845080E
428380C
599669E
216815G
146986D
086254F
128941D
403139C
536538E
336771D
991191E
571360B
965641D
354690B
015451C
070500C
195496B
073531C
486055B
399688A
490415C
225834C
807030A
978504D
346058D
320131E

049543D
569741E
478811A
020542B
959397F
534545D
542203C
884363D
391044B
107201E
573030D
500345D
717221D
010344B
806512D
731114B
043244F
673014D
845849B
017253C
794295E
183683C
792198E
280866C
980495A
378399D
118644B
090251E
595788E
195857A
985789D
047077E
835013D
817742D
894229A
465237E
358487A
545514B
948445D
143082E
357833E
520611B
362869D

617579A
941038C
305012E
652571A
094327E
346381F
972552D
103405D
944138B
097105B
369221F
558270B
454372D
779374F
701983E
943456E
174464B
240324C
699388C
135823A
057654D
952131F
640493A
948841A
924193A
052648D
724148B
362702E
112528G
521782B
316257F
494814E
503477A
684725F
897144A
632306B
880477C
098203F
334406C
636188B
493889D
931775D
034273E

895047D
729155F
592564B
366412E
594647F
206786E
504811B
691384D
590365A
322787D
902019B
179574B
648887D
137513D
117069C
697139A
315852F
070587B
861567E
844346A
886826E
078456F
328512C
142859C
562157C
496398D
700631A
835700A
920735A
290070G
620160C
631475D
979643C
115272F
821645A
081178F
341925E
987982E
632138E
396007E
703250D
893076F
136282F

475814F
160363B
540015B
952189E
688042F
347711E
005410G
826176B
708979D
506021F
084974E
266936F
736659C
261445A
834422D
721797B
677899C
384249D
626695C
921999E
158738L
145396D
446699C
766137A
304963A
138322A
879826E
368991E
888227C
451078C
661592F
898464B
598405F
596112D
360485E
438153E
324219C
035352A
590562B
290192E

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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