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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
72/2006. (IX. 29.) GKM

rendelete

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek 7. pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg je lölt köz le ke dé si ha tó sá gok
(a továb biak ban: köz le ke dé si ha tó ság) ál tal vég zett, ké re -
lem re in dult vas úti ha tó sá gi el já rá so kért a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat (a továb biak -
ban: díj) kell fi zet ni.

(2) Ha a köz le ke dé si ha tó ság a ha tó sá gi el já rás so rán
több épít mény, be ren de zés vagy jár mû en ge dé lye zé se tár -
gyá ban dönt, a dí ja kat a 2. mel lék let sze rint, épít mé nyen -
ként, be ren de zé sen ként, illetve jár mû ven ként kell meg ál -
la pí ta ni.

2.  §

(1) A dí jat a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell az
el já ró köz le ke dé si ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett 1. mel lék let ben fel so rolt elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá já ra be fi zet ni.

(2) Elekt ro ni kus ügy in té zés ese té ben, az ügy fél ké rel -
mé re in dult el já rás ban a köz le ke dé si ha tó ság a ké re lem
meg ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül fel hív ja az
ügy fe let, hogy nyolc na pon be lül fi zes se meg az el já rá sért
fi ze ten dõ dí jat. A ké rel me zõ ügy fe let a köz le ke dé si ha tó -
ság egy ide jû leg tá jé koz tat ja a fi ze té si kö te le zett ség mér té -
ké rõl, mód já ról és ha tár ide jé rõl, valamint ar ról, hogy ha a
fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a köz le ke dé si
ha tó ság az el já rást meg szün tet he ti.

(3) A be fi ze tett díj az el já ró köz le ke dé si ha tó ság be vé te -
le. A dí jak be sze dé sé re, nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra
az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té -
si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

(4) Az el sõ fo kú köz le ke dé si ha tó ság ha tá ro za ta el le ni
fel leb be zés díja azo nos az el sõ fo kú el já rás dí já val. A fel -

leb be zés díj át a fel leb be zés be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell 
a má sod fo kú köz le ke dé si ha tó ság nak az 1. mel lék le té ben
meg je lölt szám lá já ra be fi zet ni. A ké re lem hez csa tol ni kell
a kész pénz át uta lá si meg bí zás ellen õr zõ szel vé nyé nek ere -
de ti pél dá nyát, vagy a bank i át uta lás té nyét iga zo ló, a bank 
ál tal ki adott iga zo lás ere de ti pél dá nyát.

(5) Az új ra fel vé te li el já rás díja meg egye zik az el sõ fo kú
el já rás dí já val.

(6) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak te kin te té ben
a) a díj fi ze tés tár gyá ra az Itv. 28.  §-a (2)–(3) be kez dé -

sé ben fog lal ta kat,
b) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra az

Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, valamint a
31.  §-ának (2), (6) és (7) be kez dé se i ben fog lal ta kat,

c) a díj vissza fi ze té sé re az Itv. 32.  §-ban fog lal ta kat
kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv.
 illetéket em lít, azon e jog sza bály te kin te té ben díj fi ze té si
kö te le zett sé get kell ér te ni.

(7) Az el já ró köz le ke dé si ha tó ság az ál ta la be sze dett ha -
tó sá gi díj be vé te lek 10%-át min den hó na pot kö ve tõ
25. nap já ig a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ré szé re – irá nyí tá -
si, fel ügye le ti és el len õr zé si költ sé gek fe de ze te cí men – a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01738825
szá mú költ ség ve té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá já ra el szá mo lás ke re té ben kö te les át utal ni.

3.  §

Ha a köz le ke dé si ha tó ság a jog sza bály ban elõ írt ha tó sá -
gi el já rást mû sza ki ok ból ki zá ró lag csak kül föl dön foly tat -
hat ja le, a dí jat – az el já rás le foly ta tá sát köve tõen, a tény le -
ges költ sé gek alap ján – szám la el le né ben 15 na pon be lül
kell az el já ró ha tó ság ré szé re meg fi zet ni.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott
el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a vas úti ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM ren de let,

b) a vas úti ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 56/2001.
(XII. 23.) Kö ViM ren de let,

c) a vas úti ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 38/1998.
(XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2005.
(VI. 11.) GKM ren de let, valamint

d) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 86/2005. (X. 21.) GKM ren de let 18.  §-a.

Dr. Ga ram he gyi Ábel s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

Név
Ma gyar Ál lam kincs tár Rt.

szám la szá ma

I. fokú ha tó sá gi el já rást vég zõ szer vek

Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let 10032000-00283779

Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let 10032000-01731969

Ba ra nya Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10024003-01731976

Bács-Kis kun Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10025004-01731983

Bé kés Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10026005-01731990

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10027006-01732001

Csong rád Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10028007-01732018

Fej ér Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10029008-01732025

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10033001-01732032

Haj dú-Bi har Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10034002-01732049

He ves Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10035003-01732056

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10045002-01732104

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10036004-01732063

Nóg rád Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10037005-01732070

Pest Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10032000-01731952

So mogy Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10039007-01732087

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10044001-01732094

Tol na Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10046003-01732111

Vas Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10047004-01732128

Veszp rém Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10048005-01732135

Zala Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let 10049006-01732142

II. fokú ha tó sá gi el já rást vég zõ szerv

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let 10032000-01738825

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Ft/db

 1. A vas úti pá lya és egyéb vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos dí jak

a) Vas úti pá lyák, ipar vá gá nyok

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li, fel tét fü zet jó vá ha gyá sa

500 mé ter pá lya hosszig, 5 ki té rõ ig 308 800

to váb bi meg kez dett 500 mé te ren ként 18 700

több let ki té rõn ként 4 200

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 87 900

b) Hi dak, alul já rók, vé dõ hi dak

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li, al kal ma zá si en ge dély

30 mé ter nyí lá sig 308 800
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to váb bi meg kez dett mé te ren ként 1 900

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 87 900

c) Alag utak

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély

500 mé ter hosszig 308 800

to váb bi meg kez dett 500 mé te ren ként 18 700

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 87 900

d) Ol dal-, hom lok- és ma gas ra ko dók

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély

gé pé sze ti be ren de zés sel 294 700

gé pé sze ti be ren de zés nél kül 146 900

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

e) Füg gõ pá lyák, sik lók

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély

500 mé ter pá lya hosszig 272 500

to váb bi meg kez dett 500 mé te ren ként 18 700

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 87 900

f) Sí fel vo nók

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély

ma gas kö tél ve ze té sû sí fel vo nók nál 158 700

ala csony kö tél ve ze té sû sí fel vo nók nál 87 900

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

g) Kes keny nyom kö zû vas utak ese tén a fen ti díj té te lek 30%-át kell al kal maz ni

 2. A vas úti be ren de zé sek en ge dé lye zé sé vel össze füg gõ dí jak

a) Vas úti biz to sí tó be ren de zés

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li, al kal ma zá si en ge dély
ál lo má son ként, ál lo más kö zön ként, ipar vá gá nyon ként, so rom pón ként és
fel tét fü zet jó vá ha gyá sa

10 biz to sí tott vál tó ig 179 800

to váb bi vált ón ként 4 800

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 49 000

b) Vil la mos fel sõ ve ze ték

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li, al kal ma zá si en ge dély, fel tét fü zet
jó vá ha gyá sa

5 vá gány ki lo mé te rig 179 800

to váb bi meg kez dett vá gány ki lo mé te ren ként 30 100

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

c) Tér vi lá gí tá si be ren de zés

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély 179 800

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

d) Ko csi buk ta tó, for dí tó ko rong, to ló pad

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély 308 800

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500
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e) Vas úti ko csi von ta tó, ra ko dó da ru, jár mû mér leg, ra ko dó be ren de zés, tar tály ko csi 
töl tõ- és le fej tõ be ren de zés

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély 179 800

ra ko dó-, töl tõ- és le fej tõ be ren de zé sek nél 3 ál lá son fe lül ál lá son ként to váb bi 28 100

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

 3. Jár mû vek en ge dé lye zé sé vel össze füg gõ dí jak

a) elvi elõ ze tes tí pus en ge dély 282 500

b) elõ ze tes tí pus en ge dély, át ala kí tá si en ge dély 282 500

c) egy sze rû sí tett tí pus en ge dély és tí pus en ge dély 359 700

d) üzem be he lye zé si en ge dély

– 10 t sa ját tö meg alat ti jár mû vek nél 24 500

– 10–30 t kö zöt ti sa ját tö me gû jár mû vek nél 81 000

– 30 t sa ját tö meg fe let ti jár mû vek nél 114 900

e) idõ sza kos ha tó sá gi jár mû vizs ga a d) pont sze rin ti üzem be he lye zé si el já rás
   dí já nak 60%-a

f) ha tá ro zott ide jû üzem be he lye zé si en ge dély bér le ti szer zõ dés alap ján, ma gyar
ha tó sá gi jel zés sel köz le ke dõ vas úti jár mû re 48 400

g) üzem be he lye zé si en ge dély mó do sí tá sa ha tó sá gi jel zés vál to zás  miatt 48 400

h) vas úti jár mû ha tó sá gi jel zé sé nek meg ha tá ro zá sa jár mû so ro za ton ként

50 db-ig 48 400

min den to váb bi 25 db-ra 24 200

 4. Vas úti jár mû vek re sze relt és vas út üze mi célt szol gá ló ka zá nok, nyo más tar tó
edé nyek gyár tá sa, át ala kí tá sa, üzem ben tar tá sa en ge dé lye zé sé nek díja 137 500

 5. Az 1–4. pon tok ban nem em lí tett vas úti épít mé nyek és be ren de zé sek ha tó sá gi
en ge dé lye zé sé vel kap cso lat ban

– lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély 179 800

– meg szün te té si vagy üzem szü ne tel te té si en ge dély 42 500

 6. Lé te sí té si, át ala kí tá si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély mó do sí tá sá nak (az ér vé nyes sé gi
idõ meg hosszab bí tá sa ki vé te lé vel), valamint jár mû tí pus-en ge dély mó do sí tá sá nak
díja 87 900

 7. Lé te sí té si, át ala kí tá si és bon tá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je meg hosszab bí tá sá nak
díja 42 500

 8. A hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg hosszab bí tá sá val kap cso la tos el já rá sok díja
meg egye zik a hasz ná lat ba vé te li el já rás dí já val

8/a) Fenn ma ra dá si en ge dély díja azo nos a lé te sí té si és hasz ná lat ba vé te li 
  en ge dé lye zé si el já rás díja össze gé nek öt szö rö sé vel

8/b) Az elvi lé te sí té si en ge dély díja a lé te sí té si en ge dély el já rá si dí já val 
  meg egye zik

 
 9. En ge dély át ru há zás díja 49 000
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10. A vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val kap cso la tos rész le tes bel sõ sza bály zat (uta sí tás) 
ha tó sá gi jó vá ha gyá sa

alap díj 10 ol da lig 85 000

to váb bi ol da lan ként 3 500

11. Vas út biz ton sá gi ta nú sít vány vagy en ge dély ki adá sá nak ha tó sá gi dí jai

a) Pá lya vas úti tár sa ság, illetve in teg rált vas úti tár sa ság vas úti pá lya há ló za tot mû -
köd te tõ szer ve ze ti egy sé ge ré szé re:

– 200 km üze mel te tett vas úti há ló za tig 2 635 400

– 200 km fe let ti üze mel te tett vas úti há ló zat nál 3 953 100

b) Vál lal ko zó vas úti tár sa ság, illetve in teg rált vas úti tár sa ság vál lal ko zó vas úti
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ti egy sé ge ré szé re vál lal ko zó vas úti te vé keny sé -
gen ként kü lön-kü lön:

– 1–50 db vas úti jár mû vel ren del ke zõ vas úti tár sa ság 1 046 400

– 51–100 db vas úti jár mû vel ren del ke zõ vas úti tár sa ság 1 395 200

– 100 db fe let ti vas úti jár mû vel ren del ke zõ vas úti tár sa ság 1 976 600

c) Sa ját célú vas utak ré szé re vas út biz ton sá gi en ge dély 658 900

d) Vas út biz ton sá gi ta nú sít vány és vas út biz ton sá gi en ge dély éves fel ügye le ti ha -
tó sá gi ellen õr zés díja az a)–c) pon tok alat ti dí jak 60%-a

e) Be je len tés vagy meg tör tént ese mény alap ján a vas út biz ton sá gi ta nú sít vány és
vas út biz ton sá gi en ge dély ügyé ben in dí tott vagy ha tó sá gi el já rás díja meg egye -
zik az a)–c) pon tok alatt fel so rolt dí jak kal

f) A ki egé szí tõ biz ton sá gi ta nú sít vány díja meg egye zik a b) pont alatt fel so rolt
dí jak kal

12. a) vas úti jár mû vek idõ sza kos vizs gá la tát vég zõ vizs ga he lyek mû kö dé si en ge dé lye 1 211 100

b) vas úti jár mû vek idõ sza kos el len õr zé sét vég zõ vizs ga he lyek éves fel ügye le ti
ha tó sá gi díja az en ge dé lye zé si el já rás dí já nak 60%-a

13. Vas úti jár mû vek gyár tá sát, ja ví tá sát vég zõ sze mé lyek és szer ve ze tek
te vé keny sé gé nek en ge dé lye zé se

a) jár mû gyár tás, fõ ja ví tás vég zé se 1 695 600

b) fõ vizs gák vég zé se 1 308 000

c) köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ rész egy sé gek gyár tá sa, ja ví tá sa 775 100

14. Vas úti jár mû re sze relt tar tály vizs gá la tá ra jo go sult sze mély szak ér tõ ként tör té nõ
el is me ré se, OTIF felé tör té nõ be je len té se 242 200

15. Sza bály za ti elõ írástól való el té rés tár gya lá sa 145 300



A gazdasági és közlekedési miniszter
73/2006. (IX. 29.) GKM

rendelete

a Magyar Vasúti Hivatal által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
7. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás, valamint az il le té kek rõl 
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
vas úti köz le ke dé si te vé keny ség gel kap cso la tos ké re lem re
in dult el já rá sá ért a ké rel me zõ a mel lék let ben meg ha tá ro -
zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat (a továb biak ban: díj) fi -
zet. Ha a ké re lem a mel lék let ben meg je lölt el já rá sok kö zül
töb bet is érint, va la mennyi díj té telt meg kell fi zet ni.

(2) A dí jat a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a Hi va -
tal nak a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett
10032000-00289256-00000000 szá mú elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal „igazga -
tási-szolgáltatási díj” jog cím meg je lö lés sel kell megfi -
zetni.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a bank i át uta lás té nyét
iga zo ló, a bank ál tal ki adott iga zo lás ere de ti pél dá nyát.

(4) Elekt ro ni kus ügy in té zés ese té ben a dí jat a kü lön jog -
sza bály ban1 meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõn be lül kell
meg fi zet ni.

(5) A Hi va tal ha tá ro za tá val szem ben in dí tott új ra fel vé -
te li el já rás díja meg egye zik az elsõ fokú el já rás dí já val.

(6) A be fi ze tett díj a Hi va tal be vé te le. A dí jak be sze dé -
sé re, ke ze lé sé re, nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az ál -
lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal maz ni. Az
igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj ról a Hi va tal el kü lö ní tett nyil -
ván tar tást ve zet.

(7) Ha a Hi va tal a mel lék let 2. pont ja sze rin ti el já rás ban
az el já rás alap já ul szol gá ló ké re lem meg ala po zott sá gát ál -
la pít ja meg, a dí jat a ké rel me zõ nek vissza té rí ti.

1 Az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. ren de let.

2.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak ra
a) a díj fi ze tés tár gya te kin te té ben az il le té kek rõl  szóló

1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.) 28.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

b) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra
az Itv. 31.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, valamint a 
31.  § (2) és (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

c) a mu lasz tá si bír ság ra az Itv. 82. §-ában fog lal ta kat,
d) a díj be haj tá sá ra az Itv. 88.  §-ában fog lal ta kat

kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té -
ket em lít, azon e jog sza bály te kin te té ben dí jat kell ér te ni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a hatályba lépést köve tõen kez de mé nye -
zett el já rá sok ra kell al kal maz ni.

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

Melléklet
a 73/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A Magyar Vasúti Hivatal eljárásaival összefüggõ
díjak

Ft/db

1. Mû kö dé si en ge déllyel kap cso la tos el já rá sok

a) mû kö dé si en ge dély ki adá sa

1. a) Or szá gos, pá lya há ló zat mû köd te tõ 2 271 000

1. b) Or szá gos, vál lal ko zó vas úti 2 271 000

2. a) Elõ vá ro si, pá lya há ló zat mû köd te tõ 454 000

2. b) Elõ vá ro si, pá lya há ló zat mû köd te tõ,
nyílt hoz zá fé rés aló li men te sí tés sel 681 000

2. c) Elõ vá ro si, vál lal ko zó vas úti 227 000

3. a) Tér sé gi, pá lya há ló zat mû köd te tõ 454 000

3. b) Tér sé gi, pá lya há ló zat mû köd te tõ, nyílt
hoz zá fé rés aló li men te sí tés sel 681 000

3. c) Tér sé gi, vál lal ko zó vas úti 23 000

3. d) Tér sé gi, ha az or szá gos vas úti pálya -
hálózatokhoz ké pest kes ke nyebb
nyom tá vú, pá lya há ló zat mû köd te tõ 23 000

3. e) Tér sé gi, ha az or szá gos vas úti pálya -
hálózatokhoz ké pest kes ke nyebb
nyom tá vú, vál lal ko zó vas úti 23 000

4. a) He lyi, pá lya há ló zat mû köd te tõ 454 000

4. b) He lyi, pá lya há ló zat mû köd te tõ, nyílt
hoz zá fé rés aló li men te sí tés sel 681 000

4. c) He lyi, vál lal ko zó vas úti 23 000
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Ft/db

4. d) He lyi sí fel vo nó, pá lya há ló zat mû köd te -
tõ 23 000

4. e) He lyi sí fel vo nó, sze mély szál lí tá si 15 000

5. a) Sa ját célú, pá lya há ló zat mû köd te tõ 38 000

5. b) Sa ját célú, pá lya há ló zat mû köd te tõ,
nyílt hoz zá fé rés aló li men te sí tés sel 265 000

5. c) Sa ját célú, áru to váb bí tá si 38 000

b) 1. mû kö dé si en ge dély mó do sí tá si díja az en -
ge dély ki adá sá nak 50%-a

(ide ért ve:

ide ig le nes mû kö dé si en ge dély át mi nõ sí té se mû -
kö dé si en ge déllyé

fel füg gesz tett mû kö dé si en ge dély vissza mi nõ sí -
té se

te vé keny ség meg kez dé si ha tár idõ meg hosszab bí -
tá sa

egye sü lés ese tén el ren delt fe lül vizs gá lat  miatt
szük sé ges mó do sí tás)

b) 2. mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa a nyílt hoz -
zá fé rés aló li men te sí tés vagy vissza vo ná sa te kin -
te té ben 227 000

c) mû kö dé si en ge dély 5 éven kén ti kö te le zõ fe lül -
vizs gá la tá nak díja az en ge dély ki adá sá val meg -
egye zik

2. Jog vi tás el já rá sok a nyílt hoz zá fé rés re jo go sult szer ve zet
vagy az in teg rált vas úti tár sa ság ké rel mé re

a) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ál la pí tott
va la mely kö te le zett ség nek a pá lya vas úti tár sa ság, 
a VPSZ vagy az in teg rált vas úti tár sa ság ál ta li
meg sér té se  miatt in dí tott el já rás 227 000

b) a Há ló za ti Üz let sza bály zat nak a meg kü lön -
böz te tés tõl men tes el já rás kö ve tel mé nyé vel el -
len té tes ren del ke zé se  miatt in dí tott el já rás 227 000

c) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott
há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak mér té ké re vagy struk -
tú rá já ra vo nat ko zó, a Vtv.-ben vagy kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak kal el len té tes ren del ke zés
 miatt in dí tott el já rás 454 000

d) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sa so -
rán el kö ve tett el já rá si sza bály sér tés  miatt in dí tott 
el já rás 227 000

e) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá ra
vo nat ko zó el já rás jog sza bály sér tõ, illetve a Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak kal el len té tes
ered mé nye  miatt in dí tott el já rás 454 000

f) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó ese ti igény be je len tés el in té zé se so rán
el kö ve tett el já rá si sza bály sér tés vagy el já rás jog -
sza bály sér tõ, illetve a Há ló za ti Üz let sza bály zat -
ban fog lal tak kal el len té tes ered mé nye  miatt
in dí tott el já rás 227 000

g) a pá lya há ló zat hoz való nyílt hoz zá fé rés tár -
gyá ban kö tött szer zõ dés meg sér té se  miatt in dí tott 
el já rás 227 000

h) a me net vo nal igény be vé te lé ért fi ze ten dõ há -
ló zat-hoz zá fé ré si díj mér té ké nek jog sza bály sér tõ, 
illetve a Há ló za ti Üz let sza bály zat ba üt kö zõ meg -
ál la pí tá sa  miatt in dí tott el já rás 227 000

Ft/db

3. Üz let sza bály za tok (sze mély szál lí tá si, áru fu va ro zá si, von ta -
tá si) és mó do sí tá sa ik jó vá ha gyá sa

a) szab vány ol da lan ként 3 000

b) mi ni mum díj 69 000

c) min ta sza bály zat alap ján ké szí tett tér sé gi üz let -
sza bály zat 15 000

d) min ta sza bály zat alap ján ké szí tett sí fel vo nó
 üzletszabályzat 15 000

4. Ke ret meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa 2 271 000

5. In teg rált vas úti tár sa ság bel sõ meg ál la po dá -
sá nak jó vá ha gyá sa 2 271 000

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
160/2006. (IX. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Tho mas Schre i ber új ság író nak, a Le Mon de mun ka tár -
sá nak, a fran cia–ma gyar kap cso la tok fej lesz té se, az
1956. évi for ra da lom és sza bad ság harc esz mé i nek ápo lá sa
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, élet út ja el is me ré se ként;

Su jánsz ky Je nõ nek, az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harcban ta nú sí tott ma ga tar tá sá ért, a for ra dal mi esz mék
ápo lá sa, egész élet út ja el is me ré se ként.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4263/2006.
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A Köztársasági Elnök
161/2006. (IX. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Hon véd ség ka to nai in teg rá ci ó já nak elõ se gí té -
sé ért és a NA TO-mû ve le tek ben szol gá ló ma gyar kon tin -
gen sek támogatásáért 

Ja mes L. Jo nes ve zér ez re des nek, a Szö vet sé ges Erõk
Euró pai fõ pa rancs no ká nak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(katonai tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2005. no vem ber 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5698/2005.

A Köztársasági Elnök
162/2006. (IX. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a tár sa dal mi ne mek esély egyen lõ sé gé nek tu do má nyos
ku ta tá sá nak, in téz mény rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban,
valamint a tár sa dal mi ne mek tör té ne ti ku ta tá sa is ko la sze rû 
meg ala pí tá sá ban vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Petõ And re á nak, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do -
cen sé nek

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2005. de cem ber 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5752/2005.

A Köztársasági Elnök
163/2006. (IX. 29.) KE

határozata

rendfokozat posztumusz helyreállításáról

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re – te kin tet tel az
Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra – né hai
 Kisbarna ki Far kas Fe renc ve zér ez re de si rend fo ko za tát
2006. szep tem ber 15-ei ha tállyal posz tu musz helyre -
állítom.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. szep tem ber 20.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3943/2006.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1092/2006. (IX. 29.) Korm.

határozata

a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése
érdekében szükséges egyes kormányzati

feladatokról  szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat
módosításáról

A Kor mány a bûn meg elõ zés ha té kony sá gá nak nö ve lé se 
ér de ké ben szük sé ges egyes kor mány za ti fel ada tok ról
 szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. ha tá ro za tot (a továb biak -
ban: Ha tá ro zat) az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1. A Ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4. Az OBmB el nö ke a mi nisz ter el nök ál tal fel kért
szak ér tõ, társ el nö ke az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter. A társ el nö köt az OBmB ülé se in ál lás fog la lás ra jo go -
sult sze mély kép vi sel he ti”

2. A Ha tá ro zat 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5. Az OBmB ál lan dó tag ja:
– az egész ség ügyi mi nisz ter,
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
– a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
– a hon vé del mi mi nisz ter,
– a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
– a kül ügy mi nisz ter,
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
– az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
– a pénz ügy mi nisz ter,
– a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
– az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -

nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos,
– a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos,
– a Bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka,
– a Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka,
– az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium ren dé sze -

ti szak ál lam tit ká ra,
– az Igaz ság ügyi Hi va tal ve ze tõ je,
– az or szá gos rend õrfõkapitány,
– a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka,

aki ket az OBmB ülé se in ál lás fog la lás ra jo go sult sze mély
kép vi sel het.”

3. A Ha tá ro zat 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„8. Az OBmB mû kö dé sé nek sza bá lya it maga ala kít ja ki
és fo gad ja el.”

4. A Ha tá ro zat 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9. Az OBmB el nö ke szer ve zi a tár sa dal mi bûn meg elõ -
zés tár cák kö zöt ti fo lya ma tos ko or di ná ci ó ját, gon dos ko dik 
a ha té kony tár sa dal mi, szak mai együtt mû kö dé si kap cso la -
tok ról, biz to sít ja a rend sze res tá jé koz ta tást. Az OBmB
igaz ga tá si és ad mi niszt ra tív fel ada ta it az Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té rium Bûn meg elõ zé si Osz tály
(a továb biak ban: Bûn meg elõ zé si Osz tály) lát ja el.

Az OBmB el nö ke az Euró pai Unió Bûn meg elõ zé si
 Hálózatának nem ze ti kép vi se lõ je, a Bûn meg elõ zé si Osz -
tály az Euró pai Unió Bûn meg elõ zé si Há ló za tá nak egyik
nem ze ti kap cso lat tar tó pont ja.”

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a Ha tá ro zat 6.1. al pont já ban „a Vál lal -
ko zók Or szá gos Szö vet sé ge” és „a Biz ton sá gos Ma gyar or -
szá gért Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti, valamint a Ha tá ro zat 6.2. al pont já ban
a „ve ze tõ el nö ke” szö veg rész he lyé be az „el nö ke” szö veg
lép.

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

A Kormány
1093/2006. (IX. 29.) Korm.

határozata

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának felmentésérõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak
és a tár sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl
 szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján dr. Kiss Jó zse fet, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó ját e tiszt sé gé bõl – 2006. szep tem ber
30-i ha tállyal – ér de mei el is me ré se mel lett, fel men ti.

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

A Kormány
1094/2006. (IX. 29.) Korm.

határozata

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának kinevezésérõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak
és a tár sa da lom biz to sí tá s szer ve i nek ál lam i fel ügye le té rõl

8858 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/119. szám



 szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján Ma jor Zol tánt az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó já vá 2006. ok tó ber 1-jei ha tállyal ki -
nevezi.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
58/2006. (IX. 29.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII.
tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés a) és b) pont ja alap ján meg -
állapítom, hogy

dr. Be ne dek And rás kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve -
zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té -
nõ meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 9-ei ha tállyal,

Pon gor né dr. Csák vá ri Ma ri an na kor mány za ti fõtiszt -
vi se lõi ki ne ve zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel -
men tés sel tör té nõ meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 25-ei ha tállyal,

Bor si Lász ló,
dr. Sa ru di Csa ba és
Si mon Sán dor kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a 

köz szol gá la ti jog vi szo nyuk nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 30-ai ha tállyal,

dr. Ber czi Nor bert kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé -
se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak a tör vé ny ere jé nél
fog va tör té nõ meg szû né sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 31-ei ha tállyal,

Apa ti ni Kor nél né,
Dó zsa Csa ba,
dr. Ka pócs Gá bor,
dr. Mül ler György,
dr. Por dán End re,
dr. Pu lay Gyu la,
dr. Si vák Jó zsef kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se

– a köz szol gá la ti jog vi szo nyuk nak a tör vé ny ere jé nél fog -
va tör té nõ meg szû né sé re te kin tet tel – 

2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal,

Rá do nyi Dé nes kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2007. feb ru ár 28-ai ha tállyal,

Mirk Ist ván kor mány za ti fõtiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re tekintettel – 

2007. ja nu ár 31-ei ha tállyal

meg szû nik.

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

A Miniszterelnök
59/2006. (IX. 29.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör vé ny
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

dr. Csen tes Zol tán köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol -
gá la ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. de cem ber 30-ai ha tállyal

meg szû nik.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank

k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek

euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény
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28.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti
Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül -
föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem 1 euro =

Af ga nisz tán afg ha ni 62.2127

Al bá nia lek 123.1650

Al gé ria di nár 91.3367

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.2651

An dor ra euro 1.0000

An go la kwan za 101.6760

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Ar gen tí na peso 3.9170

Aru ba flo rin 2.2645

Azer baj dzsán új ma nat 1.1130

Azo ri-szi ge tek euro 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.2651

Bah re in bah re i ni di nár 0.4770

Ba le ár-szi ge tek euro 1.0000

Bang la des taka 86.1183

Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.5301

Be li ze be li zei dol lár 2.4922

Be lo russzia be lo rusz ru bel 2709.7400

Be nin CFA frank 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár 1.2651

Bhu tan ngult rum 58.3346

Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570

Bo lí via bo li vi a no 10.1141

Bosz nia Her ze go vi na már ka 1.9558

Bots wa na pula 7.8335

Bra zi lia real 2.7263

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.2651

Bru nei bru nei dol lár 2.0032

Bur ki na Faso CFA frank 655.9570

Chi le chi lei peso 679.7750

Cip rus cip ru si font 0.5763

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon 658.1110

Csád CFA frank 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand 9.3456

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 41.6518

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 220.9960

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham 4.6465

Egyip tom egyip to mi font 7.2620

El Sal va dor co lon 11.0718

Ele fánt csont part CFA frank 655.9570

Ecu a dor USA dol lár 1.2651

Erit rea nak fa 17.0775

Or szág Pénz nem 1 euro =

Eti ó pia eti ó pi ai birr 11.0619

Észak-Ko rea észak-ko re ai won 170.6000

Észt or szág észt ko ro na 15.6465

Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6735

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4608

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.1778

Fran cia csen des-óce á ni
szi ge tek CFP frank 119.2500

Fran cia Gu y a na euro 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso 63.5182

Ga bon CFA frank 655.9570

Gam bia da la si 35.7378

Gha na cedi 11670.1000

Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6735

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Grön land dán ko ro na 7.4608

Gu a de lo u pe euro 1.0000

Guam USA dol lár 1.2651

Gu a te ma la qu et zal 9.6334

Gu y a na gu y a nai dol lár 240.3500

Gu i nea gu i ne ai frank 7027.3600

Ha i ti go ur de 48.1984

Hol land An til lák a.gul den 2.2645

Hon du ras lem pi ra 23.9032

Hong kong hong kon gi dol lár 9.8453

In dia in di ai rú pia 58.3346

In do né zia rú pia 11537.3000

Irak új ira ki di nár 1865.4100

Irán rial 11629.6000

Iz ra el she kel 5.5254

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 83.4112

Je men rial 249.8540

Jor dá nia jor dá ni ai di nár 0.8965

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.0790

Kam bo dzsa riel 5205.4800

Ka me run CFA frank 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro 1.0000

Ka tar ka ta ri ri jál 4.6053

Ka zahsz tán ten ge 159.6620

Ke nya ke nyai shil ling 92.6650

Ki ri ba ti auszt rál dol lár 1.6826

Kína ren min bi jüan 10.0483

Ko lum bia ko lum bi ai peso 3021.4500

Kon gó CFA frank 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 590.7790

Kö zép-af ri kai
Köz tár sa ság CFA frank 655.9570

Kuba ku bai peso 1.2651

La osz új kip 12679.1000

Le sot ho ma lo ti 9.3456
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Or szág Pénz nem 1 euro =

Lett or szág lat 0.6961

Li ba non li ba no ni font 1913.3900

Li bé ria li be ri ai dol lár 72.1050

Li ech tens te in sváj ci frank 1.5921

Lit vá nia li tas 3.4527

Lí bia lí bi ai di nár 1.6382

Ma da gasz kár ari a ry 2707.2100

Ma de i ra euro 1.0000

Ma kaó pa ta ca 10.1405

Ma ce dó nia di nár 60.8158

Ma laj zia ring git 4.6440

Ma la wi ma la wi kwa cha 174.9300

Mal dív-szi ge tek ru fi y aa 16.1927

Mali CFA frank 655.9570

Ma rok kó dir ham 11.0443

Mar ti ni que euro 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 40.9117

Ma u ri tá nia ou gu i ya 343.2090

Mál ta mál tai líra 0.4293

Mol dá via mold vai lej 16.8758

Mo na co euro 1.0000

Mon gó lia tug rik 1477.5800

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Mo zam bik új me ti cal 32.9799

My an mar kyat 8.1213

Na mí bia na mí bi ai dol lár 9.3456

Na u ru auszt rál dol lár 1.6826

Ne pál ne pá li rú pia 93.3354

Ni ger CFA frank 655.9570

Ni gé ria na i ra 162.2740

Ni ca ra gua cor do ba 22.3661

Omán omá ni rial 0.4871

Ör mény or szág dram 487.3410

Pa kisz tán rú pia 76.6115

Pa na ma bal boa 1.2651

Pá pua Új-Gu i nea kina 3.7439

Pa ra gu ay gu a ra ni 6837.6000

Peru új sol 4.1102

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár 1.9048

Pu er to Rico USA dol lár 1.2651

Ré un ion euro 1.0000

Ru an da ru an dai frank 696.1620

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Sa int Pi er re
és Mi qu e lon-szi get euro 1.0000

Sa int Vin cent-szi get ke let-ka ri bi dol lár 3.4156

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki
dol lár 9.4539

Sa moa-szi ge tek tala 3.5122

Or szág Pénz nem 1 euro =

San Ma ri no euro 1.0000

Sao tomé és prín ci pe dob ra 8608.3300

Se y chel le-szi ge tek se y chel les-i rú pia 6.9839

Si er ra Le o ne le o ne 3741.2900

Spa nyol ki kö tõk Észak
Af ri ká ban euro 1.0000

Sri-Lan ka sri lan ka-i rú pia 129.5790

Su ri nam su ri na mi dol lár 3.4726

Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.7445

Sze ne gál CFA frank 655.9570

Szent Ilo na-szi get an gol font 0.6735

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 2.0032

Szí ria szí ri ai font 66.0457

Szo má lia szo má li shil ling 1736.2100

Szu dán di nár 265.9140

Szvá zi föld li lan ge ni 9.3456

Tha i föld baht 47.1295

Taj van taj va ni dol lár 41.6645

Tan zá nia tan zá ni ai shil ling 1688.8400

Togo CFA frank 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.5378

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói
dol lár 7.9110

Tu né zia tu né zi ai di nár 1.6822

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár 1.2651

Tu va lu auszt rál dol lár 1.6826

Ugan da ugan dai új shil ling 2346.0400

Uru gu ay uru gu ay-i peso 30.2157

Va nu a tu vatu 141.3760

Va ti kán euro 1.0000

Vi et nam dong 20285.1000

Zam bia kwa cha 5186.7100

Zim bab we zim bab wei dol lár 316.2630

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 110.3080

Ma gyar Nem ze ti Bank

Pá lyá za ti fel hí vás

szakmai vizsga szervezésére való jogosultság
megszerzésére a Központi Statisztikai Hivatal
elnökének ille té kességébe tartozó statisztikai

szakképesítésekre vonatkozóan

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal a szak mai vizs ga szer -
ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl  szóló 34/2003.
(XII. 21.) OM ren de let alap ján pá lyá za tot hir det – az
1/2006. (II. 17.) OM ren de le té vel ki hir de tett Or szá gos
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Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ – az aláb bi szak ké pe sí té sek
vizs ga szer ve zé si jo gá nak az el nye ré sé re:

– Sta tisz ti kai és gaz da sá gi ügy in té zõ
OKJ azo no sí tó szám: 52 462 01 0000 00 00
– Sta tisz ti kai szer ve zõ, elem zõ
OKJ azo no sí tó szám: 52 462 01 0001 54 01

Pá lyá za tot nyújt hat be az a szak kép zést foly ta tó in téz -
mény, amely

– jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal -
ko zó,

– sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,

– ele get tett az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rin ti – a te vé -
keny ség rõl  szóló két éves – be szá mo ló ké szí té si kö te le zett -
sé gé nek,

– nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

– nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, illetve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

– az Fktv. sze rint akk re di tált.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá za ti ki írás ban fel tün te tett szak ké pe sí té sek kö -

zül azon szak ké pe sí tés(ek) meg ne ve zé sét és OKJ azo no sí -
tó szá mát, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja 
sze rez ni,

– azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét, amely -
ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni,

– szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge – ada to kon
ala pu ló – be mu ta tá sát,

– szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek – ér de mi
ada to kat tar tal ma zó – be mu ta tá sát, fel té ve, hogy a pá lyá zó
ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett, illetve ha ko -
ráb ban nem ren del ke zett vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl
 szóló nyi lat ko za tot,

– az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát, ha ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal,
annak má so la tát,

– az in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la tát,
– a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá -

sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra
ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az
ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó
fel té te le ket) leg alább 2 ol dal ban,

– a szak mai vizs ga szer ve zé sért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

– a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo -
lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ját 
és rész le tes be mu ta tá sát,

– a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra,
valamint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a
köz hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo -
csá tott, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá -
zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX.
tör vény 1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be
fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza -
bá lyát), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány
hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság
(ön kor mány zat) ál tal ki ál lí tott, 30 nap nál nem ré geb bi iga -
zo lá sát ar ról, hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze -
re pel,

– alá írá si cím pél dányt,

– az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé se sze rint meg ha tá ro -
zott, a nyil ván tar tás ba vé telt iga zo ló ta nú sít vány hi te les
má so la tát,

– az Fktv. 9 § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a nyil -
ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny ség -
rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

– annak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

– a gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese -
tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra iga zo lá sát,
hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges,
ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,

– annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott tar to zá sa vagy
le járt köz tar to zá sa,

– amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá -
si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi IL. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi lat -
ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy
vég el szá mo lás el já rás, valamint

– a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la tát.

A pá lyá za ti ki írás hoz csa tol ha tó do ku men tu mok:

– kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség gel kap cso -
la tos re fe ren ci ák,

– annak be mu ta tá sa, hogy a vizs ga le bo nyo lí tá sá nak
tár gyi fel té te lei – kü lö nös te kin tet tel a gya kor la ti vizs ga le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re – mi lyen arány ban
ké pe zik a pá lyá zó sa ját tu laj do nát, és a vizs gák idõ pont já -
ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak,

– a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs EU irány -
el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók

– A sta tisz ti kai szak mai vizs gák szer ve zé si jo gá nak
meg szer zé sé re nyil vá nos pá lyá zat út ján le het fel vé telt
nyer ni. A pá lyá zat a Ma gyar Köz löny ben, a Sta tisz ti kai
Köz löny ben és a KSH hon lap ján (www.ksh.hu/szak kép -
zés) ke rül meg hir de tés re.
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– A pá lyá zó nak, amennyi ben a vizs ga szer ve zé si te vé -
keny sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el
kí ván ja lát ni, mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá -
lyá za tot kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel
kell tün tet nie az összes be nyúj tott pá lyá za tá nak szá mát.
Eb ben az eset ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik
pá lyá zat hoz kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék -
le tek fény má so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton 
fel kell tün tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz
csa tol ta a köz hi te les mel lék le te ket.

– A pá lyá zó csak olyan OKJ szak ké pe sí té sek vo nat ko -
zá sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé sé re
irá nyuló pá lyá za tot, ame lyek re a re giszt rá ci ós ta nú sít vány
alap ján kép zés re jo go sult.

– A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal el nö ke leg alább 5 fõ bõl álló bí rá ló bi zott sá got hoz
 létre, és gon dos ko dik annak mû köd te té sé rõl.

– A bí rá ló bi zott ság a pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt
szem pon tok alap ján ér té ke li a be ér ke zett pá lyá za to kat és
ja vas la tot tesz a KSH el nö ké nek a vizs ga szer ve zé si jog
meg adá sá ra.

– A sta tisz ti kai szak mai vizs gák szer ve zé si jo gá nak
meg szer zé sé vel kap cso la tos pá lyá za tot el uta sí ta ni ab ban
az eset ben le het, ha

= a pá lyá zó nem fe le l meg a pá lyá za ti ki írás ban sze -
rep lõ fel té te lek nek, vagy

= nem csa tol ta hi telt ér dem lõ en az el bí rá lás hoz szük -
sé ges bár mely do ku men tu mot,

= a do ku men tu mok el le né re a bi zott ság tag jai szak -
mai ki fo gást emel tek.

– A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé -
se meg té vesz tés nek mi nõ sül, és au to ma ti kus ki zá rást ered -
mé nyez.

– A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

– A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá -
lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a
„For mai kö ve tel mé nyek” kö zül bár me lyik re „nem” vagy
„nincs” a vá lasz.

– A sta tisz ti kai szak mai vizs ga szer ve zé sé nek joga
meg von ha tó a fel jo go sí tott in téz mény tõl, meg sem mi sít he -
tõ a szak mai vizs ga ered mé nye, valamint ér vény te len né
nyil vá nít ha tó a ki ál lí tott szak ké pe sí tést ta nú sí tó bi zo nyít -
vány, ha be bi zo nyo so dik, hogy

= a szak mai vizs gát jog el le ne sen szer vez ték meg,
vagy

= a bi zo nyít ványt jog el le ne sen ál lí tot ták ki.

– A szak mai vizs ga szer ve zé sé re tör té nõ jo go sult ság
el nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa az 1. és 2. szá -
mú mel lék let alap ján tör té nik.

– A bí rá ló bi zott ság a for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lõ pá lyá zók kö zül azo kat ter jesz ti elõ a vizs ga szer ve zé si
jo go sult ság el nye ré sé re, ame lyek a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti ér té ke lés ben a meg sze rez he tõ ma xi má lis 100 pont kö -
zül leg alább 80 pon tot ér nek el.

– A szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a fel ada ta it a szak -
mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé -
rõl  szóló 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let ha tá roz za meg.

– A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Sta tisz ti kai ku ta tá si és ok ta -
tá si fõ osz tály Ok ta tá si osz tály 345-6475 te le fon szá mon.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. de cem -
ber 15.

A pá lyá za to kat 5 pél dány ban – amely bõl leg alább egy
pél dá nyon ere de ti cég sze rû alá írás sze re pel és min den ol -
dal szig nál va van – kell be nyúj ta ni a Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal Ok ta tá si osz tály cí mé re (1024 Bu da pest, Ke le ti
Ká roly u. 5–7.). A bo rí té kon fel kell tün tet ni a be nyúj tó ne -
vét, cí mét és a „VIZSGASZERVEZÉS 2006. Pá lyá zat”
meg ne ve zést. A ha tár idõ után pos tá ra adott pá lyá za tok
nem ke rül nek ér té ke lés re.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor bí rá la ti dí jat kö te les 
fi zet ni. A bí rá la ti díj a vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé sé re
irá nyuló pá lyá za ti el já rás sal fel me rü lõ költ sé gek fe de ze tét
szol gá ló áta lány, amely nek össze ge 26 000 Ft.

Amennyi ben a pá lyá zó több pá lyá za tot is be nyújt, a bí -
rá la ti dí jat va la mennyi pá lyá za ta után meg kell fi zet nie.

A bí rá la ti díj a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak és a hoz zá szo -
ro san kap cso ló dó fel ada tok – így kü lö nö sen a pá lyá za tok
ér té ke lé se, az ezen fel ada tok kal össze füg gõ sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek meg te rem té se – költ sé ge i nek a fe de ze té re
hasz nál ha tó fel.

A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ bí rá la ti
dí jat a KSH bank szám lá já ra kell be fi zet ni kész pénz-át uta -
lá si meg bí zá son (csekk) „VIZSGASZERVEZÉS 2006.
Pá lyá zat” meg je lö lés sel. A csekk a KSH Ok ta tá si osz tá -
lyán ve he tõ át Gur bán Má ri á nál.

A be fi ze tett bí rá la ti díj ke ze lé se és nyil ván tar tá sa az
állam háztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör -
té nik.

A KSH bank szám la szá ma: 10032000-01456363-
00000000

A be fi ze tett bí rá la ti díj a bí rá ló bi zott ság tag ja i nak fel ké -
ré sé ig a pá lyá zat vissza vo ná sa ese tén vissza igé nyel he tõ.
Vissza vo nás ese tén a bí rá la ti dí jat – a pá lyá zat be fo ga dá sá -
val kap cso lat ban ke let ke zett 20% költ ség gel csök kent ve –
a pá lyá zó ré szé re vissza kell fi zet ni.

A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a szak -
mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl
 szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írásait kell irány -
mu ta tó nak te kin te ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. feb ru ár 1.

A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jog le já ra tá -
nak idõ pont ja: 2010. de cem ber 31.

A pá lyá zók ér te sí té sé nek mód ja
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a szak mai vizs ga szer ve zé sé re 

fel jo go sí tott in téz mé nyek, szer ve ze tek pos tai úton tör té nõ
ér te sí tés sel, illetve a kor mány ren de let bõl ér te sül nek.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Gur bán
Má ria (KSH Ok ta tá si osz tály), te le fon 345-6475, e-ma il:
ma ria.gur ban@ksh.hu.

Dr. Puk li Pé ter s. k.,
a KSH el nö ke
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1. számú melléklet

Formai követelmények

igen nem

1. A pá lyá zó ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál lal ko zó

2. A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei:

van nincs

a) Pá lyá zott szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se, OKJ szá ma

b) Szak kép zé si te vé keny ség be mu ta tá sa

c) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa, vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy ko ráb ban erre
nem volt fel jo go sít va

d) Mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány

e) In téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vány

f) Vizs ga szer ve zõ egy ség be mu ta tá sa

g) Szak mai vizs ga szer ve zé sért fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gyakor latának is mer te té se

h) A gya kor la ti vizs ga rész tár gyi fel té te le i nek be mu ta tá sa

i) A vizs ga szer ve zé si jog sza bá lyi elõ írások meg tar tá sá ra irá nyuló kö te le zett ség vál la lás

3. A pá lyá zat kö te le zõ mel lék le tei:

van nincs

a) Cég ki vo nat, cég be jegy zés, lé te sí tõ ok irat vagy vál lal ko zói iga zol vány má so la ta

b) Alá írá si cím pél dány

c) Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé te li ta nú sít vány má so la ta

d) Kép zé si te vé keny ség rõl  szóló két éves be szá mo ló

e) Gya kor la ti vizs ga fel té te le i nek meg lé té rõl  szóló iga zo lás

f) Ka ma rai (ezek hi á nyá ban szak mai szer ve ze ti) iga zo lás ar ról, hogy a gya kor la ti vizs ga tár gyi fel -
té te lei a jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe lel nek

g) Ha az 1991. évi IL. tör vény ha tá lya alá tar to zik, nyi lat ko zat ar ról, hogy nem áll fel szá mo lá si
vagy csõd el já rás alatt*

h) Bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la ta

i) Alá írá si cím pél dány

4. A pá lyá zat hoz csa tol ha tó mel lék le tek:

van nincs

a) Re fe ren ci ák

b) A vizs ga le bo nyo lí tá sá nak tár gyi fel té te le i rõl iga zo lás

c) A vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU-s ön élet raj za
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A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a fen ti ek kö -
zül bár me lyik re „nem” vagy „nincs” a vá lasz.

2006. ........................................ hó ........ nap

Ér té kel te: ..............................................................   El len õriz te: ............................................................

2. számú melléklet

Értékelõ lap

Ér té ke lé si szem pont
Ma xi má li san ad ha tó

pont szám
El ért

pont szám

Te vé keny sé gé ben a szak kép zés sú lya 10

Szak kép zés sel kap cso la tos szak mai múlt a pá lyá zat ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek
 vo nat ko zá sá ban

10

Vizs ga szer ve zé si gya kor lat 10

Re fe ren ci ák ból meg ál la pít ha tó szak kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség 10

A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek:
 – Mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány meg lé te
 – In téz mény-akk re di tá ció meg lé te
 – A vizs ga szer ve zõ egy ség ve ze tõ jé nek, dol go zó i nak szak mai fel ké szült sé ge
 – Az irat tá ro zás, tit ko sí tás, õr zés fel té te lei
 – A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek mi nõ ség e

10
10
15
15
10

Össze sen: 100

2006. ........................................ hó ........ nap

Ér té kel te: ..............................................................   El len õriz te: ............................................................
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás



2006/119. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8871

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ-
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le,
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lítve a tu dományos ered mények iránt is nyi tott. Ily mó don a meg újuló Pénz ügyi Szem lét ha-
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.
Éves elõ fizetési díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................
bank szám la szá ma: ...............................................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ...............................................................................................

Kel te zés: ……………………………

                          …………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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