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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2006. (VI. 8.) GKM
rendelete
a dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés
eljárási szabályairól
A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) módosításáról
szóló 2001. évi I. törvény (a továbbiakban: Grmtv.)

16. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
– az egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Grmtv. 15. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
felmentés tekintetében az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni.

2. §
(1) A felmentés iránti kérelmet a Grmtv. 15. §-a (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ, nemzetgazdasági
szempontból kiemelkedõ jelentõségû esemény (a továbbiakban: rendezvény) rendezõjének (a továbbiakban:
kérelmezõ) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz
három példányban kell benyújtania.
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(2) A kérelem legkésõbb a rendezvény kezdetét megelõzõ negyvenöt nappal nyújtható be.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a rendezvény megjelölését, pontos helyét és idõpontját,
b) a kérelmezõ azonosításra alkalmas megnevezését és
címét,
c) a felmentés kérelmezett idõtartamát.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmezõ írásbeli nyilatkozatát a felmentésben
foglaltak betartatásáért való felelõssége tudomásulvételérõl,
b) a Grmtv. 15. §-a (5) bekezdésében foglalt feltételek
meglétének igazolását,
c) a kérelmezõ harminc napnál nem régebbi cégkivonatát.

3. §
A kérelmet el kell utasítani, ha
a) azt nem a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogosult nyújtotta be,
b) azt nem a 2. § (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül nyújtották be,
c) nem tartalmazza a 2. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat.
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mûveken a rendezvényt megelõzõ és követõ további
egy-egy hét idõtartamra adható.

6. §
(1) A felmentésben foglaltak betartásáért a kérelmezõ
tartozik felelõsséggel.
(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti reklám csak a kérelmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé.
(3) A felmentésben foglaltak megsértése esetén a felmentés azonnali hatállyal visszavonható.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés
eljárási szabályairól szóló 16/2001. (VI. 25.) GM rendelet.
(3) Ez a rendelet 2006. augusztus 31-én hatályát veszti.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

4. §
A felmentés megadása elõtt meg kell kérni az egészségügyi miniszter írásbeli véleményét. Amennyiben az egészségügyi miniszter véleményét a kérelem megküldésétõl
számított tizenöt napon belül nem küldi meg a gazdasági
és közlekedési miniszter részére, úgy kell tekinteni, hogy a
felmentés megadását támogatja.

5. §
(1) Felmentés a rendezvény egyetlen alkalommal történõ megrendezésére adható.
(2) A felmentés a kérelemben foglaltak figyelembevételével a rendezvényt, illetve a résztvevõket támogató dohánygyártó vállalkozások által gyártott dohányáru elnevezésének, megjelölésének vagy árujelzõjének a (3) bekezdésben megjelölt módokon, a rendezvénnyel összefüggésben történõ közzétételére terjedhet ki.
(3) A dohányáru elnevezésének, megjelölésének vagy
árujelzõjének közzétételére felmentés a rendezvény területén, a lebonyolításhoz használt eszközökön, valamint a
rendezõk és a résztvevõk ruházatán a rendezvény idõtartamára, a rendezvénnyel kapcsolatban használt szállító jár-

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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/K. §-ának
(7) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 11/A. §-ának (4) bekezdésében
foglaltak alapján, továbbá az egészségügyrõl szóló 1997.
évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
1. §
(1) A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.)
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ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jogvédelmi képviselõi tanfolyam megszervezéséért a Közalapítvány felelõs. A Közalapítvány a tanfolyam megszervezésére olyan egészségügyi, illetve szociális szakképzést folytató intézményt (a továbbiakban: tanfolyamot szervezõ) kérhet fel, amely szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-ában szabályozott
felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában.
A Közalapítvány a tanfolyamot szervezõvel megállapodást köt.”
(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A jogvédelmi képviselõi tanfolyamon részt vevõk a
tanfolyam sikeres elvégzésérõl a tanfolyamot szervezõ által kiadott tanúsítványt kapnak.”
(3) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A jogvédelmi képviselõi tanfolyamra történõ jelentkezésrõl és elvégzésének feltételeirõl a Közalapítvány
évente közleményt tesz közzé az egészségügyi, valamint a
szociális ágazati feladatokat ellátó minisztérium hivatalos
lapjában.”
2. §
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b) a szolgáltató mûködésével kapcsolatos észrevételre
15 napon belül érdemben válaszol,
c) a szolgáltatást igénybe vevõvel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a dokumentációról való
másolat készítésére vonatkozó megkeresést, amennyiben a
dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb
esetben 5 munkanapon belül teljesíti.
(4) A gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató vezetõje a (3) bekezdés szerinti megkeresésekre a Gyvt.
11/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott határidõn
belül érdemben válaszol.”

4. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A képviselõ a 7. §-ban, a 8. § (1) bekezdésének
b) pontjában és a 10. § b) pontjában foglaltakon túl az általa meghatározott idõpontban fogadóórát tarthat a Közalapítvány által mûködtetett területi irodában.”
(2) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A képviselõ a hozzá érkezett megkereséseket,
valamint eljárását és intézkedéseit írásban dokumentálja.”

Az R. 4. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A képviselõ nem járhat el olyan ügyben,]
„b) amely azt a szolgáltatót érinti, amellyel
ba) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, vagy
bb) a képviselõi tevékenységét megelõzõ 2 éven belül
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állt.”

(3) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A képviselõ munkájáról, eljárásának tapasztalatairól, valamint az általánosítható problémákról éves beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követõ év január 15-éig
megküld a Közalapítvány Kuratóriuma elnökének.”

3. §

(1) Az R. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ c)–e) ponttal egészül ki:
[Az ellátottak jogérvényesítésének elõsegítése érdekében az ellátottjogi képviselõ]
„b) az ellátottak igényeihez igazodóan fogadóórát tart a
100 férõhelyesnél nagyobb bentlakásos szociális intézményben,
c) mûködési területén kapcsolatot tart a megyei (fõvárosi) módszertani intézménnyel, a megyei (fõvárosi) szociális és gyámhivatallal, az Szt. 92/K. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti jegyzõvel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fõvárosi) intézetével,
d) szükség szerint, az intézmény mûködésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az ellátottakat a lakószobákban,
e) felveszi a kapcsolatot az intézményben mûködõ ellátotti önkormányzattal.”

(1) Az R. 5. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a képviselõ]
„e) a helyszínen tájékozódhasson, az alkalmazottakhoz
és a szolgáltatást igénybe vevõkhöz kérdést intézhessen,
velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezhessen és
folytathasson,”
(2) Az R. 5. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) A szolgáltató köteles együttmûködni a képviselõvel.
(3) Az egészségügyi és a szociális szolgáltató vezetõje a
képviselõtõl érkezõ,
a) panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre 30 napon belül, ha a panasz kivizsgálásához, orvoslásához más
szerv, hatóság megkeresése szükséges 60 napon belül érdemben válaszol,

5. §
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(2) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha az intézmény vezetõje az Szt. 94/G. §-ának
(4) bekezdésében foglaltak alapján korlátozó intézkedés
alkalmazásáról értesíti, az ellátottjogi képviselõ tájékozódik az ügyben, megvizsgálja a korlátozás szükségességét
és az eljárás jogszerûségét.”

6. §
Az R. mellékletének I. 1. „Jogi ismeretek” pontja a következõ alponttal egészül ki:
„– Az egyenlõ bánásmódra vonatkozó szabályozás”

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ának (2) bekezdésében „az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe „az egészségügyi, valamint a szociális ágazati feladatokat ellátó minisztérium” szövegrész lép.
Korózs Lajos s. k.,

Dr. Rácz Jenõ s. k.,

ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi minisztériumi
politikai államtitkár

egészségügyi miniszter

Az oktatási miniszter
24/2006. (VI. 8.) OM
rendelete
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 28. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a szakképesítésért felelõs miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter véleményének kikérésével, továbbá a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet
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(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht.
4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
(a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati
képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megállapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés
megkötését követõ 30 napon belül köteles az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban:
OM Alapkezelõ) bejelentkezni az OM Alapkezelõ által a
Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzétett
bejelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi
a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara
(a továbbiakban: területi gazdasági kamara), továbbá az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes
igazgatósága (a továbbiakban: APEH illetékes igazgatósága) részére.”
(2) Az R. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A bejelentkezési nyomtatványhoz a következõ eredeti
okiratokat, vagy azok cégszerû aláírással hitelesített másolatát kell csatolni:)
„b) az Szt. 27. §-a alapján kötött tanulószerzõdés, illetve
hallgatói szerzõdés,”
(3) Az R. 1. §-a (7) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A változásjelentés másolati példányát az OM Alapkezelõ megküldi az APEH illetékes igazgatósága részére.”

2. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht.
4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, az Szht.
19. §-ának 4. pontja szerinti tárgyi eszköz (a továbbiakban: tárgyi eszköz) beszerzésére fordított költségét az
Szht. 4. §-ának (2) bekezdés b) pontja alapján számolja el,
akkor a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani
és 5 évig – ingatlan esetén 10 évig – gyakorlati képzés céljára használni. Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az idõtartam az OM Alapkezelõ elõzetes hozzájárulásával 5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési
okok indokolják.
(2) A tárgyi eszköz – az (1) bekezdésben meghatározott
idõtartamon belül – csak az OM Alapkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulásával adható bérbe, illetve használatba.
A tárgyi eszköz elidegenítéséhez be kell szerezni az OM
Alapkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulását, az elidegení-

2006/69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

tés idõpontjában kimutatott könyv szerinti értéknek megfelelõ összeget be kell fizetni a Magyar Államkincstárnál
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett Munkaerõpiaci Alap
képzési alaprész lebonyolítási számlára.
(3) A nem kizárólag a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi eszköz bérbeadása esetén
a bérleti díjnak azt a hányadát kell a Kincstárnál vezetett
Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási számlára befizetni, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolásra
került.
(4) Az Szht. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján
elszámolható költségek nagysága az Szt. 54/B. §-ának
22. pontja szerinti tanmûhely (a továbbiakban: tanmûhely)
gyakorlati képzéssel hasznosított idõtartamára vonatkozó,
a tanmûhely adottságait, az üzemeltetett berendezések
névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelelõ – a költségelszámolással egy
idõben alapbizonylatként mellékelt számításokkal igazolt – díjhányad.
(5) Az Szht. mellékletének 1. d) pontja alapján a kedvezményes étkeztetés költsége a gyakorlati képzési napok
arányában számolható el, saját konyha üzemeltetése esetén a költségek elszámolása a gyakorlati képzési napokra
nyersanyagáron történik.
(6) Az Szht. mellékletének 1. d) pontjában szereplõ
vizsgáztatás költségeként csak a vizsgáztatással kapcsolatban felmerült útiköltség, illetve szállásköltség összege
számolható el számla alapján 1000-1000 Ft/fõ/nap összeghatárig. Számla hiányában az útiköltség számolható el
belsõ számviteli bizonylat alapján 1000 Ft/fõ/nap összeghatárig.
(7) A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése alapján megszervezett szintvizsgával kapcsolatban két közremûködõ szakértõ díjazását számolhatja el
igazolt költségként a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti
kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) legfeljebb
2 százalékának mértékéig szakértõnként és vizsgázónként.
(8) Az Szht. mellékletének 3. pontjában meghatározott,
az oktatókra, szakoktatókra elszámolható díjhányadok
összegét túl nem lépve, a keretösszeg az oktatók, szakoktatók díjazására a hozzájárulásra kötelezett által saját döntése szerint átcsoportosítható, felhasználható.”

3. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Szht. 4. §-ának (5) bekezdésében, illetve
5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában szabályozott fejlesztési támogatásról kötött fejlesztési megállapodásnak a következõket kell tartalmaznia:
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a) a megállapodást kötõ felek nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, bankszámlaszámát, szakképzõ iskolának az OM azonosítóját is,
b) a fejlesztési támogatásban részesített szakképzõ iskolában, valamint a térségi integrált szakképzõ központ
(a továbbiakban: TISZK) keretében mûködõ központi
képzõhelyen (a továbbiakban: központi képzõhely),
illetve a felsõoktatási intézményben (a továbbiakban
együtt: fejlesztési támogatásban részesített) folyó gyakorlati képzés helyszínét és idõtartamát,
c) a tárgyévben szakmai alapképzésben részesülõ tanulók szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett
hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti
létszámát,
d) a hozzájárulásra kötelezett által az Szht. és e rendelet
keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összegét,
folyósításának módját, illetve az átadásra kerülõ tárgyi
eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azonosító adatait,
e) a fejlesztési támogatásban részesített kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a kapott fejlesztési támogatást az általa folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítja,
f) a fejlesztési támogatás felhasználásának határidejét,
valamint a felhasználásról szóló beszámolás feltételeit.
(2) A központi képzõhely akkor jogosult fejlesztési támogatás fogadására, ha megfelel a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl szóló
8/2006. (III. 23.) OM rendelet 18. §-ában meghatározott
követelményeknek, és ezt a TISZK-et létrehozó iskolafenntartó, több fenntartó együttmûködésével létrehozott
TISZK esetében a koordinációs szerepet betöltõ fenntartó
(a továbbiakban: iskolafenntartó) bejelentette az OM
Alapkezelõnek, amely alapján az OM Alapkezelõ a központi képzõhelyet nyilvántartásba vette. A fejlesztési megállapodás csak a szakképzõ iskolát fenntartó, központi
képzõhely esetében az iskolafenntartó egyetértõ nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvényessé.
(3) A fejlesztési megállapodáshoz mellékelni kell az átadásra kerülõ tárgyi eszköznek a hozzájárulásra kötelezett
nyilvántartásában szereplõ dokumentumai másolati példányait, az átadó cégszerû aláírásával hitelesítve.
(4) A fejlesztési támogatás fogadása szempontjából
figyelembe vehetõ szakmai alapképzést és idõtartamát a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményben
nincs meghatározva a szakmai alapképzés idõtartama, a
szakképzõ iskola nem fogadhat fejlesztési támogatást.
(5) A fejlesztési támogatás szempontjából szakmai
alapképzésnek kell tekinteni
a) a szakiskola 9. évfolyamán szervezett gyakorlati oktatást, 10. évfolyamán szervezett szakmai alapozó gyakorlati oktatást, továbbá
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b) a szakközépiskola 9–12. évfolyamán szervezett
szakmai orientációt, gyakorlati szakmacsoportos alapozó
oktatást is,
amennyiben az ott szerzett ismereteket az Szt. 11. §-a alapján beszámítják a szakképzési tanulmányokba.
(6) A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési
támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támogatásban részesített elkülönítetten köteles nyilvántartani.
(7) A kapott fejlesztési támogatás nem használható fel
önrészként a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze
(a továbbiakban: alaprész) forrásaiból megvalósuló pályázat keretében.
(8) Amennyiben a szakképzõ iskola, illetve a felsõoktatási intézmény jogellenesen az Szht. 7. §-ának (4) bekezdésében meghatározottnál magasabb mértékû fejlesztési
támogatást fogadott, akkor az elõírt mértéken felül átvett
részt köteles harminc napon belül a Kincstárnál vezetett
Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási számlára befizetni.
(9) A fejlesztési támogatás átadása és átvétele nyilvános, a kapott fejlesztési támogatást nyilvánosságra kell
hozni a tárgyévet követõ év január 31. napjáig a fejlesztési
támogatásban részesített honlapján, melyet a tárgyévet követõ második év január 31-éig a honlapon kell tartani.
(10) A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesztési támogatásban részesített köteles írásban tájékoztatni a fejlesztési támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet, és évente egy alkalommal köteles a kétmillió forintot, vagy azt meghaladó mértékû fejlesztési támogatást
nyújtó hozzájárulásra kötelezettet értekezleten tájékoztatni az elõzõ évi fejlesztési támogatás felhasználásáról. Az
értekezletre meg kell hívni az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) területileg illetékes regionális igazgatósága, valamint a területi
gazdasági kamara képviselõjét.
(11) A fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi
eszköz mûködtetési költségeinek fejlesztési támogatásból
– az Szht. 4. §-ának (6) bekezdésében meghatározott mértékben – történõ finanszírozása a költségelszámolással
érintett tárgyi eszköz elkülönített nyilvántartása alapján lehetséges. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tárgyi eszköz egyedi azonosító adatait, a fejlesztési támogatás megvalósulásának dokumentumait (fejlesztési megállapodás,
beszerzést igazoló számla, tárgyi eszköz-karton), valamint
a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait.
(12) A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet
követõ év március 15-éig a fejlesztési megállapodást vagy
cégszerû aláírással hitelesített másolatát – több fejlesztési
megállapodás esetén a támogatók nevét (cégnevét), címét
(székhelyét) és a támogatás összegét (az átvett tárgyi eszköznek a fejlesztési megállapodásban szereplõ értékét)
tartalmazó összesítõt is – köteles megküldeni az OM Alapkezelõnek. Az összesítõn fel kell tüntetni a szakképzõ iskola, illetve a felsõoktatási intézmény tárgyévi tanulói,
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illetve hallgatói átlaglétszámát, továbbá a szakmai alapképzésben részesülõ szakképzõ iskolai tanulók, valamint
az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben részesülõ
hallgatók számát.
(13) A fejlesztési támogatásban részesített abban az
esetben köthet a tárgyévre fejlesztési támogatás átadásáról
szóló megállapodást, amennyiben a (9), (10) és (12) bekezdésben elõírt kötelezettségeinek eleget tett.
(14) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogutód nélkül megszûnik, akkor a fejlesztési támogatás
felhasználásáról a megszûnést megelõzõ 5 évre, ingatlan
esetén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást benyújtani az OM Alapkezelõ részére. Az OM Alapkezelõ az elszámolást 30 napon belül ellenõrzi, a jogutód nélkül megszûnõ fejlesztési támogatásban részesített befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 60 napon belül köteles befizetni a Kincstárnál vezetett Munkaerõpiaci Alap képzési
alaprész lebonyolítási számlára. A megszûnésrõl köteles
írásban értesíteni az OM Alapkezelõt és a területileg illetékes adóhatóságot. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia
kell a megszûnés idõpontjában rendelkezésre álló fejlesztési támogatás összegét.
(15) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
átalakul, összevonásra kerül, akkor arról köteles írásban
értesíteni az OM Alapkezelõt, és adatot kell szolgáltatnia
az átalakulás, összevonás idõpontjában rendelkezésre álló
fejlesztési támogatás összegérõl, a szakmai alapképzésben
részt vevõ tanulók számáról. Az adatokat köteles a honlapján közzé tenni.”

4. §
(1) Az R. 7. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz elidegenítése
esetén a bevételbõl a fejlesztési támogatás arányának megfelelõ – legalább a fejlesztési támogatással azonos – összeget kell befizetni a Kincstárnál vezetett Munkaerõpiaci
Alap képzési alaprész lebonyolítási számlára.
(4) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
– neki fel nem róható okból – a fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségeit 75 százalék alatti arányban teljesíti, az igénybe nem vett fejlesztési támogatás összegét a
Kincstárnál vezetett Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész
lebonyolítási számlára köteles befizetni.”
(2) Az R. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A fejlesztési támogatásban részesített meghatározott idõre – de legfeljebb öt évre – az Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban: OSZT) javaslata alapján, az
oktatási miniszter döntésével kizárható a szakképzési hozzájárulás kedvezményezetteinek körébõl, ha az alábbi feltételekbõl bármelyik bekövetkezik:
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a) a fejlesztési megállapodásban rögzített kötelezettség
egyáltalán nem, vagy 75 százalék alatti arányban teljesül,
és a fejlesztési támogatásban részesített a támogatási
összeg különbözetét a meghiúsulást követõ 60 napon belül
nem utalta át,
b) a fejlesztési támogatásban részesített a fejlesztési
megállapodásban megjelölt céltól eltérõ feladatot valósít
meg,
c) a fejlesztési támogatásban részesített az elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
d) az OM Alapkezelõ a 22. § (5) bekezdése szerinti ellenõrzése alapján azt javasolja.
A kedvezményezettek körébõl történõ kizárás közzétételérõl az OM Alapkezelõ a honlapján gondoskodik.”

5. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Szht. 4. §-ának (12) bekezdésében foglaltak
alapján visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett
visszatérítési igényét az adóévet követõ év második hónapjának 15. napjáig a 2. § szerint közzétett bevallási
nyomtatványon nyújthatja be az OM Alapkezelõhöz.
Amennyiben a visszatérítési igény két egymást követõ negyedévben meghaladja az ötszázezer forintot, a visszatérítési igény a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig benyújtható.”
(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a bevallás hibás benyújtásából eredõen a (2) bekezdés szerinti visszatérítési igény 30 napon
belül, a (3) bekezdés szerinti visszatérítési igény pedig
15 napon belül nem kerül rendezésre, az igénylés csak az
éves bevallás részeként érvényesíthetõ.”
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Az R. 10. §-ának (5) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A Bizottság ügyrendjét a 15/A. §-ban meghatározott
eljárásrend Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével alakítja ki.”

8. §
Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és egyidejûleg a § kiegészül a következõ
(5) bekezdéssel:
„(4) Az OM Alapkezelõ az OSZT javaslata és az oktatási miniszter döntése alapján az alaprészbõl támogatási és
pályázati célra átvett pénzeszközöket elkülönített számlán
köteles tartani és kezelni.
(5) A kizárólag az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázat kiírására, értékelésére és a döntésre az
Szht. 11. és 13. §-ában foglaltak az irányadók.”

9. §
(1) Az R. 13. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A pályázatot az alaprész)
„b) kizárólag decentralizált kerete terhére történõ kiírás
esetében, az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságához kell benyújtani.”
(2) Az R. 13. §-a (4) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A pályázótól – a pályázat befogadásának feltételeként – írásbeli nyilatkozatot kell kérni)
„i) a hozzájárulásra kötelezett esetében arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig
bejelenti, ha ellene csõd-, vagy végelszámolási, illetve felszámolási eljárás indult,”

6. §
10. §
(1) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A felsõoktatási intézmények által delegált személyre a Magyar Rektori Konferencia tesz javaslatot a régiók
felsõoktatási intézményeivel történt elõzetes egyeztetés
alapján.”
(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek a miniszternek a delegálásra vonatkozó felkérésétõl
számított 45 napon belül nem tudnak megegyezni a delegált tagok személyérõl, akkor a Bizottság a delegáló szervezetek megállapodásáig delegáltjaik nélkül mûködik.”

Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az alaprész központi kerete terhére kiírt pályázatokat az oktatási miniszter által a pályázatok lebonyolításával megbízott szervezet értékeli.”

11. §
Az R. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az alaprész központi, valamint decentralizált
kerete terhére nyújtott támogatások lebonyolításával, a támogatási szerzõdés megkötésével, módosításával és meg-
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szüntetésével kapcsolatos eljárási szabályokat az oktatási
miniszter külön eljárásrendben határozza meg.”

12. §
(1) Az R.16. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az Szht. 14. §-ának (6) bekezdése szerinti fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõnek kell tekinteni azt a
hozzájárulásra kötelezettet,]
„b) amelynek tanmûhelyében a tanulószerzõdés alapján
gyakorlati képzésben részesülõ szakképzõ iskolai tanulók
létszáma legalább 25 fõ, valamint”
(2) Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett támogatási igényét az OM Alapkezelõ által – e célra rendszeresített – nyomtatványon, az (1) és a (2) bekezdésben felsorolt dokumentumok csatolásával nyújtja be az OM
Alapkezelõhöz.”
(3) Az R. 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A támogatási keret összegérõl az oktatási miniszter
a tárgy tanévet megelõzõen június 30-áig dönt, amely az
oktatási miniszter következõ döntéséig van érvényben.
A döntés alapján a hibátlan támogatási kérelmek beérkezését követõ 30 napon belül az OM Alapkezelõ a támogatásban részesülõvel szerzõdést köt, és a szerzõdéskötést követõ 15 napon belül folyósítja a támogatást. A szerzõdéskötésre a 15. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.”
(4) Az R. 16. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A támogatás felhasználható)
„a) az elsõ szakképzési évfolyamon tanulók gyakorlati
képzési feladatai teljesítéséhez az eszköz- és felszerelési
jegyzékben elõírt kézi kisgépek és kéziszerszámok beszerzési, elõállítási, fenntartási költségeire,”

13. §
Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A hozzájárulásra kötelezett a felsõoktatási intézmények hallgatói részére együttmûködési megállapodás,
illetve hallgatói szerzõdés alapján szervezett, az Szht.
19. §-ának 1. b) pontjában meghatározott gyakorlati képzés Szht. melléklete szerinti költségeit akkor számolhatja
el a szakképzési hozzájárulás terhére, ha
a) a gyakorlati képzés a képesítési, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve a szakmai és vizsgakövetelményben, vagy a felsõoktatási intézményi tantervben
szerepel,

2006/69. szám

b) a gyakorlati képzés idõtartama és kredit értéke a képesítési, a képzési és kimeneti követelményben, illetve a
szakmai és vizsgakövetelményben, vagy a felsõoktatási
intézményi tantervben került meghatározásra, továbbá
c) a gyakorlati képzés b) pontban meghatározott idõtartamának 80 százalékában a hallgató gyakorlati tevékenységet végez.”
14. §
Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Fejlesztési megállapodás alapján támogatható
gyakorlati képzés helyszíne lehet a felsõoktatási intézmény infrastrukturális keretei között létesített tangazdaság, tanüzem, laboratórium, vagy más felsõoktatási intézménnyel, központi képzõhellyel, regionális képzõ központtal kötött szerzõdés alapján mûködõ gyakorlati képzési helye.”
15. §
Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az alaprésszel kapcsolatos pénzügyi teendõk lebonyolítását az OM Alapkezelõ az erre a célra a Kincstárnál
vezetett Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási számlán (10032000-00282345-70000007) végzi. Az
Szht. 4. §-ának (9) bekezdésében meghatározott számlán
ezt a számlát kell érteni.”

16. §
(1) Az R. 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés c) pontja tekintetében a következõket
kell figyelembe venni:]
„b) amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogellenesen az Szht. 7. §-ának (4) bekezdésében meghatározottnál magasabb mértékû fejlesztési támogatást fogadott, akkor a fejlesztési támogatás felhasználását kétévente kell ellenõrizni.”
(2) Az R. 22. §-ának (7) bekezdése felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az ellenõrzött hozzájárulásra kötelezett, szakképzõ iskola, központi képzõhely, illetve felsõoktatási intézmény
köteles”
17. §
Az R. a következõ 26. §-sal egészül ki:
„26. § Az e rendelet 6. §-ának (4) bekezdése szerinti
szakmai alapképzést és idõtartamát az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 1. számú
mellékletében szereplõ szakképesítések tekintetében a
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szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, illetve a szakképesítés gyakorlati képzésének központi programja (tanterve) tartalmazhatja.”
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ján – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel,
a szakképesítésért felelõs miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsa
elnökével egyetértésben – a következõket rendelem el:

18. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet 3. §-ával megállapított, az R. 6. §-a
(4) bekezdésének második mondata, 6. §-ának (7) bekezdése, továbbá e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított, az R. 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja 2007.
január 1. napján lép hatályba.
(3) Az e rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított, az R. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. §-a
(3) bekezdésének g) pontjában az „1993. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe a „2005. évi CXXXIX. törvény” szövegrész, 16. §-ának (4) bekezdésében az „október 20-a” szövegrész helyébe a „szeptember 30-a” szövegrész lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja, 14. §-ának
(6) bekezdése.

1. §
(1) Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. számú mellékletében a Jelmagyarázat rész,
1. oszlop – A szakképesítés azonosító száma rész második
francia bekezdésében (3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe = 3 számjegy):
a) a 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
alcím utáni felsorolás az alábbi új elsõ ponttal egészül ki:
„313 Politikai és civil társadalmi tudományok”
b) a 6 Mezõgazdaság alcím utáni felsorolás helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdõgazdálkodás
624 Halgazdálkodás
625 Vadgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítõk képzése”

19. §

2. §

Az e rendelet 2. §-ával megállapított, az R. 5. §-a (1) bekezdésében elõírt 10 éves határidõt az e rendelet hatálybalépését követõen beszerzett ingatlan esetében kell alkalmazni.

A Rendelet 1. számú mellékletében az Országos Képzési Jegyzék 2006. táblázatában szereplõ 280. sorszámú közbeszerzési referens szakképesítés esetében a 7. oszlopban
a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama alatt feltüntetett „1. év, 1000 óra” helyébe „500 óra” lép.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

3. §

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

A Rendelet 1. számú melléklete (Országos Képzési
Jegyzék 2006.) e rendelet mellékletével egészül ki.

az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási
rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
módosításáról

4. §

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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Melléklet a 25/2006. (VI. 8.) OM rendelethez
Szakképesítések köre
Szakképesítés
azonosító száma

Rész-szakképesítés

szint

tanulmányi
terület

Azonosító szám

61

313

részalapszakelágazás
szakképesítés képesítés

sorszám

1.

,,417

Ráépülés

Azonosító szám
Szakképesítés
megnevezése

[Sorszám

Elágazás

ráépülés

2.

1

Érdekérvényesitõ
(lobbi) szakreferens

szint

sorszám

Azonosító szám
megnevezés

3.

0

0

0

0

szint

sorszám

Azonosító szám
megnevezés

szint

sorszám

megnevezés

Szakmacsoport

Jegyzékbe
kerülés
éve

4.

5.

19

2006.

A szakképesítés
megszerKizárólag zéséhez
iskolai szükséges
rendképzés
szerben
maxioktatható
mális
idõtartama
6.

FEOR
szám

A szakmai
és vizsgakövetelmény
meghatározására
feljogosított miniszter

7.

8.

9.]

600 óra
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MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ
egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,
valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését
végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti
kulturális örökség minisztere 2005. június 28-án módosított határozatával nyilvántartásba vett FILMJUS Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesület kérelmére
2006. május 11-én a miniszter a nyilvántartásba vételrõl
szóló határozatot az alábbiak szerint módosította:
1. A közös jogkezelõ egyesület neve: FILMJUS Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesület.
2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve:
FILMJUS.
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve,
lakcíme:
Kabdebó György elnök, 1027 Budapest, Fõ u. 71., II.
em. 7/A.
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó
szerzõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek megadásával:
5.2. szerzõi mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt.
20. § (1), (2), (4), (5), (6)];
5.4. a szerzõt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt mûve bérbeadással történõ terjesztése ellenében megilletõ díjigény [Szjt. 23. § (6)];
5.8. szerzõi mûvek egyidejû vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 28. § (2)–(5)];
6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel
nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy
szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek
megadásával:
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a) filmalkotások többszörözésének és példányonkénti
terjesztésének joga [Szjt. 18. §, 23. § (1), (2), (3) és (5)];
b) filmalkotások nyilvános elõadására tekintettel járó
jogdíjak kezelése [Szjt. 24. §];
c) filmalkotások sugárzással történõ nyilvánossághoz
közvetítésének joga [Szjt. 26. § (1), (2), (3), (4), (5), (6)];
d) filmalkotásoknak a saját mûsort a nyilvánossághoz
vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)];
e) filmalkotások – másként mint sugárzással vagy az
Szjt. 26. § (7) bekezdésben szabályozott módon megvalósuló – nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. § (8)
elsõ mondat];
f) filmalkotások oly módon történõ nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tételének joga, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják
meg [Szjt. 26. § (8) második mondat];
g) az Szjt. 111. § (3) bekezdésével módosított 1996. évi
I. törvény 75. § (7) bekezdésében foglalt felhasználás után
járó szerzõi jogdíjak kezelése.
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);
7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint
mûveik, illetve elõadásaik vagy hangfelvételeik adatainak
kezelése (dokumentáció);
7.4. a jogdíjak felosztása;
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása
Jog
5.

Tevékenység
7.

5.2.

7.2., 7.3., 7.4.

5.4.

7.3., 7.4.

5.8.

7.2., 7.3., 7.4.

6.

7.1., 7.2., 7.3.,
7.4.

Érintett jogosultak
8.

Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr), filmírók, filmelõállítók
Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr)
Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr), filmírók, filmelõállítók
Filmalkotások szerzõi (rendezõk,
operatõrök, filmírók)

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
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

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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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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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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