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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
19/2007. (II. 12.) GKM

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter által
adományozható elismerésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fel adat- és ha tás kö röm be tar to zó te rü le te ken vég -
zett ki ma gas ló szín vo na lú te vé keny ség el is me ré se cél já -
ból a 2.  §-ban meg ha tá ro zott szak mai dí ja kat, szak mai ér -
me ket és szak mai el is me ré se ket (a továb biak ban együtt:
el is me rés) ala pí tom.

(2) El is me rés ma gyar és kül föl di ál lam pol gár ré szé re,
va la mint posz tu musz is ado má nyoz ha tó.

2.  §

(1) Szak mai díj:
a) ,,Ma gyar Gaz da sá gért-Díj”;
b) ,,Ba ross Gá bor-Díj”;
c) ,,Eöt vös Lo ránd-Díj”;
d) ,,Kla u zál Gá bor-Díj”;
e) ,,Ne u mann Já nos-Díj”;
f) ,,Koz ma Lász ló-Díj”;
g) ,,Pus kás Ti va dar-Díj”.

(2) Szak mai érem:
a) ,,A Köz le ke dé sért Ér dem érem”;
b) ,,Szent Bor bá la-érem”;
c) ,,A Hír köz lé sért”;
d) ,,Az In for má ci ós Tár sa da lo mért”.

(3) Szak mai el is me rés:
a) ,,Mi nisz te ri El is me rés”;
b) ,,Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím.

(4) A szak mai díj jal ado má nyo zó ok irat és a ki fi ze tés kor 
ha tály ban lévõ köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze re sé nek
meg fe le lõ mér té kû, adó kö te les pénz ju ta lom jár.

(5) A szak mai érem mel és a szak mai el is me rés sel ado -
má nyo zó ok irat, a „Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím mel vi -
sel he tõ érem jár.

(6) A pénz ju ta lom össze gét a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) biz to sít ja a
költ ség ve té sé bõl.

3.  §

(1) El is me rés – a „Szent Bor bá la-érem”, a „Mi nisz te ri
El is me rés”, a „Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím ki vé te lé -
vel – nem ze ti ün ne pek al kal má val ado má nyoz ha tó.

(2) Az el is me ré sek alap sza bá lya it az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

4.  §

(1) El is me rés ado má nyo zá sát kez de mé nyez he ti
a) a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um szak mai irá nyí tá sa

alá tar to zó te rü le te ken dol go zó sze mé lyek ese té ben a fog -
lal koz ta tó szer ve zet ve ze tõ je, vagy an nak egyet ér té sé vel a
mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ je, il let ve ma ga sabb be osz tá -
sú ve ze tõ je,

b) más sze mély ese té ben a mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze -
tõ je, il let ve ma ga sabb be osz tá sú ve ze tõ je, to váb bá

c) a „Szent Bor bá la-érem” ese té ben a szak ma rep re zen -
ta tív mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tei, va la mint a bá nyász-ko hász ha gyo mányt õrzõ
szak mai egye sü let együt te sen,

d) a „Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím ese té ben a szak ma 
rep re zen ta tív mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze tei együt te sen.

(2) Nem ado má nyoz ha tó el is me rés olyan sze mély nek,
aki jog erõs fe gyel mi bün te tés vagy jog erõs bün te tõ íté let
ha tá lya alatt áll, va la mint aki az (5) be kez dés sze rin ti hoz -
zá já ru lást nem adja meg.

(3) Az el is me rés ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, a je lölt
ne vét és rész le tes szak mai in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot 
az el is me rés ter ve zett ado má nyo zá sá nak idõ pont ja elõtt
leg alább 45 nap pal a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
nek (a továb biak ban: mi nisz ter) cí mez ve – a 2. mel lék let
sze rin ti – for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(4) A be ér ke zett ja vas la to kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt
4 ta gú bi zott ság rang so rol ja, és jó vá ha gyás ra a mi nisz ter
elé ter jesz ti.

(5) Az el is me rés ado má nyo zá sá hoz szük sé ges a meg -
ado má nyo zott elõ ze tes hoz zá já ru lá sa a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak a (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ke ze lé sé hez, va la mint az el is me rés sel
össze füg gõ, a (10) be kez dés sze rin ti sze mé lyes ada tai köz -
zé té te lé hez.

(6) Az el is me ré se ket a mi nisz ter vagy az ál ta la meg bí -
zott sze mély ün ne pé lyes ke re tek kö zött adja át.
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(7) A posz tu musz el is me rés át vé te lé re a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bi zott ság ja vas la tá ban meg je lölt hoz zá -
tar to zó jo go sult.

(8) A mél tat lan ná vált sze mély tõl a mi nisz ter az el is me -
rést vissza von ja.

(9) Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ról és meg vo ná sá ról a 
mi nisz té ri um – az ado má nyo zás nap já tól szá mí tott
30 évig – nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás tar tal maz za
a meg ado má nyo zott 2. mel lék let ben fog lalt ada ta it, az el -
is me rés meg ne ve zé sét, az el is me rés ado má nyo zá sá nak
idõ pont ját és in do kát, va la mint az el is me rés eset le ges
vissza vo ná sá nak té nyét, in do kát és idõ pont ját.

(10) A mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni
a meg ado má nyo zott ne vét és be osz tá sát, az el is me rés
meg ne ve zé sét, a szak mai dí jak ese té ben az el is me rés ado -
má nyo zá sá nak in do kát, va la mint az el is me rés eset le ges
vissza vo ná sá nak té nyét, in do kát és idõ pont ját.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 15/2005. (III. 17.) GKM
ren de let,

b) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 2/2002. (X. 17.) IHM ren -
de let, va la mint az azt mó do sí tó 1/2003. (I. 9.) IHM ren de -
let, 21/2004. (VII. 12.) IHM ren de let és 6/2005. (V. 12.)
IHM ren de let.

(2) A 2007. már ci us 15-ei ki tün te té sek te kin te té ben
– a 4.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – az el is me -
rés ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, a je lölt ne vét és rész le tes
szak mai in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot feb ru ár 15-éig
kell a mi nisz ter nek cí mez ve – e ren de let 2. mel lék le te sze -
rin ti – for ma nyom tat vá nyon be nyúj ta ni.

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

1. melléklet
a 19/2007. (II. 12.) GKM rendelethez

Alapszabályok

I. SZAKMAI DÍJAK

,,Ma gyar Gaz da sá gért-Díj”
 

1. A gaz da ság és köz le ke dés ér de ké ben vég zett ki ma -
gas ló, pél da mu ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré -
sé ért ado má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 30 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett em lék pla kett.
A bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja

jobb ol da lán Mi ner vát áb rá zo ló kép, bal ol da lán a díj el -
nevezése lát ha tó. Hát ol da lán „A GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe -
let te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te -
zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne -
vé nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al -
kal mas sík fe lü let ta lál ha tó.

,,Ba ross Gá bor-Díj”
 

1. A köz le ke dés ér de ké ben vég zett ki ma gas ló, pél da -
mu ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért ado má -
nyoz ha tó.

A dí jat éven te 15 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett em lék pla kett.
A bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja

kö ze pén a név adó mell ké pe, fe let te kör ív ben a díj el ne ve -
zé se lát ha tó. Hát ol da lán „A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE -
KEDÉSI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe let te egy
kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy-
és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne vé nek és
az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al kal mas sík
fe lü let ta lál ha tó.

,,Eöt vös Lo ránd-Díj”
 

1. Az ipar, a bá nyá szat, az ener ge ti ka, a szab vá nyo sí -
tás, a mé rés ügy, a mi nõ ség ügy és az atom ener gia biz ton sá -
ga ér de ké ben vég zett ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet -
mû el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 10 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett em lék pla kett.
A bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja

jobb ol da lán a név adó mell ké pe, bal ol da lán a díj el ne ve zé -
se lát ha tó. Hát ol da lán „A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE -
KEDÉSI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe let te egy
kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy-
és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne vé nek és
az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al kal mas sík
fe lü let ta lál ha tó.

,,Kla u zál Gá bor-Díj”
 

1. A ke res ke de lem ér de ké ben vég zett ki ma gas ló, pél -
da mu ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért ado -
má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 10 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett em lék pla kett.
A bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja

bal ol da lán a név adó mell ké pe, jobb ol da lán a díj el ne ve zé -
se lát ha tó. Hát ol da lán „A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE -
KEDÉSI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe let te egy
kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy-
és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne vé nek
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és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al kal mas
sík fe lü let ta lál ha tó.

,,Ne u mann Já nos-Díj”
 

1. Az in for ma ti ka szak te rü let, a szá mí tás tech ni kai kul -
tú ra ki ala kí tá sá ban, az in for má ci ós tár sa da lom fej lesz té sé -
ben ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért
ado má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 2 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû ezüst -
érem.

Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján 
a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-, il let ve ba -
bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da lán a Ma -
gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal
öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet „A GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel irat vesz kö rül.

,,Koz ma Lász ló-Díj”
 

1. A hír köz lés és az in for ma ti ka te rü le tét egy aránt érin -
tõ ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért
ado má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 2 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû ezüst -
érem.

Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján 
a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-, il let ve ba -
bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da lán a Ma -
gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal
öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet „A GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel irat vesz kö rül.

,,Pus kás Ti va dar-Díj”
 

1. A hír köz lés ér de ké ben vég zett ki ma gas ló te vé keny -
ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.

A dí jat éven te 2 sze mély kap hat ja meg.

2. A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû ezüst -
érem.

Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján 
a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-, il let ve ba -
bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da lán a
 Magyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér -
ág gal öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet „A GAZDA -
SÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel irat vesz kö -
rül.

II. SZAKMAI ÉRMEK

,,A Köz le ke dé sért Ér dem érem”
 

1. A köz le ke dés ér de ké ben vég zett ma gas szín vo na lú,
ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.

Az ér dem ér met éven te 30 sze mély kap hat ja meg.

2. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -
kett.

Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján a köz le ke dé si ága -
za tot szim bo li zá ló ábra és „A Köz le ke dé sért” fel irat lát ha -
tó. Hát ol da lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik
el, ame lyet két ol dal ról „A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE -
KEDÉSI MINISZTER” fel irat övez.

,,Szent Bor bá la-érem”
 

1. A bá nyá szat, il let ve a ko há szat ér de ké ben vég zett
ma gas szín vo na lú, ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado -
má nyoz ha tó.

Az ér met a bá nyá szat te rü le tén éven te 15 sze mély, a ko -
há szat te rü le tén éven te 4 sze mély kap hat ja meg.

2. Az érem ado má nyo zá sá ra Bor bá la-nap (decem -
ber 4.) al kal má ból ke rül het sor.

3. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -
kett.

Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján a név adó egész ala kos
képe, fe let te sza la gon a díj el ne ve zé se, alat ta a „LELKI -
ISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENY SÉGÉRT”, il -
let ve a „LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENY -
SÉGÉRT” fel irat, mind két ol da lán bá nyász ka la pá csok. Hát -
ol da lán a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és
ba bér ág gal öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet a
„MINISZTERI KITÜNTETÉS” fel irat vesz kö rül.

,,A Hír köz lé sért” szak mai érem
 

1. A hír köz lés ér de ké ben vég zett ma gas szín vo na lú,
ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.

A szak mai ér met a hír köz lés te rü le tén éven te 6 sze mély
kap hat ja meg.

2. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -
kett.

Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ága za tot szim bo -
li zá ló ábra és a szak mai érem el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da -
lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik el, ame lyet
„A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel -
irat övez.

,,Az In for má ci ós Tár sa da lo mért” szak mai érem
 

1. Az in for ma ti ka szak te rü let, a szá mí tás tech ni kai kul -
tú ra, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom fej lesz té se ér de -
ké be vég zett ma gas szín vo na lú, ered mé nyes mun ka el is -
me ré sé ért ado má nyoz ha tó.

A szak mai ér met éven te 6 sze mély kap hat ja meg.

2. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -
kett.

Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ága za tot szim bo -
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li zá ló ábra és a szak mai érem el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da -
lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik el, ame lyet
„A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel -
irat övez.

III. SZAKMAI ELISMERÉSEK

,,Mi nisz te ri El is me rés”
 

1. A mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü -
le ten ered mé nyes, pél da mu ta tó te vé keny sé get vég zett sze -
mély ré szé re ado má nyoz ha tó.

Az el is me rést éven te 150 sze mély kap hat ja meg.

2. Az el is me rés ado má nyo zá sá ra a nem ze ti ün ne pek,
szak mai na pok és a Köz tiszt vi se lõk Nap ja (jú li us 1.) al kal -
má ból ke rül het sor.

3. Az el is me rés dísz do boz ban el he lye zett, pro of kivi -
telû ezüst érem.

Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján 
gróf Szé che nyi Ist ván mell ké pe, alat ta alá írá sa, fe let te a
„Gróf Szé che nyi Ist ván” fel irat, mel let te két ol da lon
tölgy-, il let ve ba bér ág lát ha tó. Hát ol da lán a Lánc híd, alat ta 
a Szé che nyi csa lád cí me re és jel mon da ta, va la mint a Hi tel
címû mû bõl szár ma zó idé zet he lyez ke dik el, ame lyet
„A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER” fel -
irat és ba bér ko szo rú vesz kö rül.

,,Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím
 

1. A bá nyá szat ban – el sõ sor ban fi zi kai vagy ter me lés -
irá nyí tói mun ka kör ben dol go zók ré szé re – a ne héz mun ka -
kö rül mé nyek kö zött vég zett pél da mu ta tó mun ka el is me ré -
sé ül ado má nyoz ha tó.

A ki tün te tõ cí met éven te 30 sze mély kap hat ja meg.

2. A ki tün te tõ cím ado má nyo zá sá ra a Bá nyász nap
(min den év szep tem be ré nek elsõ va sár nap ján) al kal má ból
ke rül het sor.
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2. melléklet a 19/2007. (II. 12.) GKM rendelethez

JAVASLAT ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 19/2007. (II. 12.) GKM ren de let alap ján
a ja va solt el is me rés meg ne ve zé se: ......................................................................................................................................

Az el is me rés ado má nyo zá sá ra ja va solt neve: .....................................................................................................................

Szü le té si he lye: ...................................................................................................................................................................

Szü le té si ide je (év, hó, nap): ...............................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Is ko lai vég zett sé ge: .............................................................................................................................................................

Je len le gi mun ka he lye (szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sé vel, nyug díj mel lett vál lalt mun ka ese tén is): ..............................

Mun ka kö re, il let ve be osz tá sa:.............................................................................................................................................

Köz tiszt vi se lõ ese tén be so ro lá sa:........................................................................................................................................

Lak cí me: .............................................................................................................................................................................

Ér te sí té si te le fon szá ma:.......................................................................................................................................................

A je lölt ko ráb ban ka pott ki tün te té sei (ál la mi és mi nisz te ri ki tün te tés):..............................................................................

A ki tün te tés át adá sá nak ja va solt idõ pont ja: ........................................................................................................................

A ki tün te tés ado má nyo zá sá nak ja va solt al kal ma (nem ze ti ün nep, egyéb): ........................................................................

A ja vas lat in dok lá sa (3-5 mon dat ban)*: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dá tum: 200.....................................

Ja vas lat te võ neve: .........................................................................................

Ja vas lat te võ mun ka he lye: .............................................................................

Ja vas lat te võ alá írá sa: ....................................................................................



A gazdasági és közlekedési miniszter
20/2007. (II. 12.) GKM

rendelete

a földgáz és a villamos energia elosztói,
 valamint közüzemi szolgáltatói engedélyesek

vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján,
külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások

kizárólagos körének meghatározásáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET.) 56.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont -
já ban, va la mint a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX.
tör vény (a továb biak ban: VET.) 5.  §-ának m) pont já ban,
va la mint 113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a fo gyasz tók igé nye alap ján vég zen -
dõ azon szol gál ta tá sok ra ter jed ki, ame lye kért a fo gyasz tó -
nak az en ge dé lyes vagy meg bí zott ja (a továb biak ban: en -
ge dé lyes) kü lön dí jat szá mít hat fel.

2.  §

(1) Az e ren de let ben hasz nált fo gal mak te kin te té ben – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki egé szí tés sel – a GET. 3.  §-ának,
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let 1.  §-ának, a VET. 3.  §-ának, va -
la mint a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. ren de let 1.  §-ának a meg ha tá ro zá sai
irány adó ak.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fe szült ség men te sí tés: a köz cé lú vil la mos há ló zat egy 

sza ka szá nak, a csat la ko zó be ren de zés nek vagy a fo gyasz -
tói be ren de zés nek a fe szült ség alatt lévõ há ló zat ról tör té nõ 
le vá lasz tá sa;

b) ki kap cso lás: a fo gyasz tó ki zá rá sa a szol gál ta tás ból.

3.  §

(1) Az en ge dé lyes ál tal meg ha tá ro zott kü lön díj a fo -
gyasz tó tól a kö vet ke zõ, fo gyasz tó ál tal meg ren delt szol -
gál ta tá so kért kér he tõ:

a) az en ge dé lyes ke ze lé sé ben lévõ há ló za ton (be le ért ve 
a fo gyasz tás mé rõ be ren de zést) tör té nõ mun ka vég zés;

b) szám la má so lat-ké szí tés nap tá ri éven ként a má so dik
al ka lom tól kez dõ dõ en, va la mint az üz let sza bály zat (vagy
ré szei) má so lá sa;

c) terv-fe lül vizs gá lat nap tá ri éven ként a má so dik al ka -
lom tól kez dõ dõ en;

d) rend kí vü li le ol va sás, ha arra nem a mé rõ be ren de zés
hi bá ja, vagy rend kí vü li ár vál to zás  miatt ke rül sor;

e) fo gyasz tás mé rõ le- és fel sze re lé se ház tar tá si föld gáz
fo gyasz tó ál ta li vé te le zé sé nek szü ne tel te té se ese tén;

f) a fo gyasz tói ve ze té ken vagy be ren de zés ben ész lelt gáz -
szi vár gás fel tá rá sa és kü lön meg ren delt meg szün te té se;

g) elõ re fi ze tõs fo gyasz tás mé rõ ké szü lék fel sze re lé se,
va la mint ha gyo má nyos mé rõ ké szü lék elõ re fi ze tõs ké szü -
lék re tör té nõ cse ré je;

h) ki kap cso lás utá ni vissza kap cso lás.

(2) Az (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott ké szü -
lék cse re ese tén kü lön dí jat az en ge dé lyes a ké szü lé kek
nyil ván tar tott ér té ké nek kü lön bö ze te után ál la pít hat meg.

(3) Nem kér he tõ a fo gyasz tó tól kü lön díj
a) a szol gál ta tó vál tás sal kap cso lat ban nyúj tott szol gál -

ta tá so kért, va la mint
b) az (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál -

ta tá so kért a szo ci á lis föld gáz- és vil la mos ener gia-el lá tás -
ban ré sze sü lõ fo gyasz tó tól.

4.  §

A 3.  §-ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok díj ár ól (an nak
mó do sí tá sá ról) és a díj fi ze tés rend jé rõl az en ge dé lye sek
kö te le sek a fo gyasz tó kat írás ban tá jé koz tat ni, to váb bá a
díj sza bást és a díj fi ze tés rend jét a fo gyasz tók szá má ra az
ügy fél szol gá la ta i kon és az in ter ne tes hon lap ju kon is el ér -
he tõ vé ten ni.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
4/2007. (II. 12.) IRM

rendelete

a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok
és rendõrkapitányságok illetékességi területének

megállapításáról szóló
22/2004. (VI. 2.) BM rendelet módosításáról

A Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény
101. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 3. §-a (5) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

726 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/15. szám



1. §

A me gyei (bu da pes ti) rend õr-fõ ka pi tány sá gok és rend -
õr ka pi tány sá gok il le té kes sé gi te rü le té nek meg ál la pí tá sá -
ról szó ló 22/2004. (VI. 2.) BM ren de let mel lék le té ben

a) a Rend õr ka pi tány ság Kecs ke mét cím
„Hel vé cia
Izsák
Ja kab szál lás”

szö veg rész he lyé be a 
„Hel vé cia
Ja kab szál lás” szö veg,

b) a Rend õr ka pi tány ság Kis kõ rös cím
„Im re hegy
Kas kan tyú”

szö veg rész he lyé be az 
„Im re hegy 
Izsák
Kas kan tyú” szö veg

lép.

2. §

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

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
4/2007. (II. 12.) SZMM

rendelete

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer
részletes szabályairól  szóló

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont já ba fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-ának
e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer rész -
letes sza bá lya i ról  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let ha tá lya ki ter jed]
„c) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re

(a to váb bi ak ban: NSZFI), va la mint”

2.  §

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

„(1) A ké rel me zõ in téz mény nek a kép zés hez kap cso ló -
dó an az Fktv. 29.  §-ának 7. pont já ban meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zé si szol gál ta tá so kat kell nyúj ta nia, és ezt do ku -
men tál nia kell.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az in téz mény nek meg kell ha tá roz nia, hogy az
 általa nyúj tott szol gál ta tá sok kö zül me lye ket biz to sít kü -
lön té rí tés nél kül. Az in téz mény a szol gál ta tá sok jegy zé két 
az in for má ci ós és ügy fél szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra
al kal mas iro da he lyi ség ben jól lát ha tó he lyen kö te les el he -
lyez ni. A jegy zék nek tar tal maz nia kell a té rí té si dí ja kat is.

(4) Az in téz mény nek ren del kez nie kell olyan ki mu ta tás -
sal, amely bõl meg ál la pít ha tó, hogy mely részt ve võk, mi -
kor és mi lyen fel nõtt kép zé si szol gál ta tást vet tek igény be.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ké rel me zõ in téz mény kép zé si hely szí ne i nek
– a kép zés jel le gé tõl füg gõ en – meg kell fe lel ni ük az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tár gyi fel té te lek nek.
Kép zé si hely szí nen a kép zé si prog ram meg va ló sí tá sá nak
hely szí ne ér ten dõ.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki,
egy ben a je len le gi (4) be kez dés je lö lé se (5) be kez dés re
mó do sul:

„(4) Az in téz mény nek ren del kez nie kell olyan, a kép zé -
si hely szí nek rõl és a prog ra mok meg va ló sí tá sá ról  szóló
nap ra kész ki mu ta tás sal, amely tar tal maz za a kép zé si hely -
szí nek pon tos cí mét, a kép zé sek meg ne ve zé sét, a kép zé sek 
in dí tá sá nak idõ pont ját, óra szá mát és a be fe je zés ide jét.
A ki mu ta tást 5 évig kell meg õriz ni.”

4.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A ké rel me zõ in téz mény nek ren del kez nie kell
a) az in téz mény szak mai ta nács adó tes tü le te ál tal jó vá -

ha gyott és nyil vá nos ság ra ho zott olyan mi nõ ség po li ti ká -
val, amely

aa) össz hang ban áll az in téz mény kép zé si cél ja i val,
mû kö dé si el ve i vel és szer ve ze ti kul tú rá já val,

ab) meg fo gal maz za a kép zés ben részt ve võk, a mun kál ta -
tók, a mun ka tár sak és az ok ta tók fel nõtt kép zés sel kap cso la tos 
igé nyei ki elé gí té sé nek szük sé ges sé gét és mód ját,

ac) ki fe je zi az in téz mény el kö te le zett sé gét a szak mai
kö ve tel mé nyek tel je sí té se, a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer,
va la mint a szak mai mun ka ered mé nyes sé gé nek fo lya ma -
tos fej lesz té se iránt;
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b) a tárgy év re  szóló, a szak mai ta nács adó tes tü let ál tal
– az éves kép zé si terv vel egy ide jû leg – jó vá ha gyott olyan
mi nõ ség cé lok kal, ame lyek

ba) az érin tet tek szá má ra kö zért he tõ ek,
bb) mér he tõ ek, tar tal maz nak si ker kri té ri u mo kat és

 alkalmasak az ob jek tív ér té ke lés re,
bc) meg va ló sí tá sá hoz ha tár idõt, fe le lõ sö ket és erõ for -

rá so kat kell ren del ni.
(2) Az in téz mény nek ren del kez nie kell a mû kö dé si

 folyamatait meg ha tá ro zó, do ku men tált, be ve ze tett és fenn -
tart ha tó, a szak mai ta nács adó tes tü le te ál tal jó vá ha gyott
olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel, amely

a) ki je lö li azo kat a fo lya ma to kat, me lyek a kép zés ben
részt vevõ fel nõt tek el vá rá sa i val össz hang ban álló ered mé -
nyek el éré sé hez szük sé ge sek, ide ért ve a kép zés sel kap cso la -
tos do ku men tu mok, szer zõ dé sek, tan anya gok és tan esz kö zök 
ke ze lé sé re vo nat ko zó el já rá so kat, va la mint a kép zés hez
szük sé ges egész sé ges és biz ton sá gos, a min den ki szá má ra
egyen lõ hoz zá fé rést biz to sí tó kör nye zet meg te rem té sét is;

b) tar tal maz za:
ba) a kép zés ben részt vevõ fel nõt tek kép zé sé nek és

 tudásuk ér té ke lé sé nek olyan fo lya mat le írá sát, mely ma gá ban
fog lal ja a kép zé si te vé keny ség szak mai elõkészíté sének, in -
dí tá sá nak, le bo nyo lí tá sá nak, va la mint zá rá sá nak lé pé se it,

bb) az elõ ze tesen meg szer zett tu dás fel mé ré sé nek és
be szá mí tá sá nak, va la mint leg alább még egy vég zett szol -
gál ta tás nak a fo lya mat le írá sát,

bc) az in for má ci ós, ügy fél szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si
rend szer le írá sát,

bd) a kép zés ben részt vevõ fel nõt tek igé nyei fel tá rá sá -
nak és elé ge dett sé gük mé ré sé nek, va la mint a mé ré si ered -
mé nyek fej lesz té sek be tör té nõ vissza csa to lá sá nak fo lya -
mat le írá sát;

c) tar tal maz za azo kat az esz kö zö ket, il let ve mód sze re ket,
me lyek ga ran tál ják a ki ala kí tott fo lya ma tok és az  intézmény
szer ve ze té nek ál lan dó ja ví tá sát, az eset le ges  hibák meg ál la -
pí tá sát és azok elõ for du lá sá nak megelõ zését;

d) meg ha tá roz za azo kat a leg fon to sabb – kü lö nö sen
a kép zés tar tal má ra, tár gyi fel té te le i re, az al kal ma zott  oktatási 
mód sze rek re, az ok ta tók mun ká já ra, a szer ve zés mód já ra, a
részt ve võk tu dá sá nak el len õr zé sé re és a kö ve tel mé nyek tel je -
sí té sé nek mód já ra vo nat ko zó – te rü le te ket, me lyek rõl az in -
téz mény nek fo lya ma to san vissza jel zé se ket kell gyûj te nie a
kép zés ben részt vevõ fel nõt tek elé ge dett sé gé nek vizs gá la ta
so rán, a fo lya ma tos fej lesz tés érde kében;

e) egy ér tel mû en rög zí ti a kép zés ben részt vevõ fel nõt -
tek kel, az in téz mény kül sõ és bel sõ part ne re i vel ki ala kí tott 
kom mu ni ká ció és kap cso lat tar tás rend jét, for má ját, kü lö -
nös te kin tet tel a kö rül te kin tõ ügy fél kap cso la tok ra, il let ve
a vissza csa to lá sok ke ze lé sé re és fel dol go zá sá ra.”

5.  §

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

„(4) Az ön ér té ke lés mód sze rét a ké rel me zõ in téz mény
sa ját maga ha tá roz za meg. Az ön ér té ke lés alap ján az in téz -

mény nek a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó kép zés-fej lesz té si
ter vet kell ki dol goz nia.”

6.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ké rel me zõ in téz mény nek ren del kez nie kell olyan 
sza bály zat tal, amely tar tal maz za az in for má ci ós, ügy fél -
szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si rend szer le írá sát. Er rõl a kép -
zés meg kez dé se elõtt a kép zés ben részt ve võ ket tájékoz -
tatni kell, és ezt szá muk ra hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.”

7.  §

Az R. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[Nem ad ha tó in téz mény-akk re di tá ció, ha]
„c) a FAT az in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít ványt

a ké re lem be adá sát meg elõ zõ 1 év ben vissza von ta,”

8.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) Az in téz mény nek 60 na pon be lül egy sze rû sí tett

el já rás le foly ta tá sát kell kez de mé nyez nie, ha az in téz mé nyi
ta nú sít vá nyon sze rep lõ ada ta i ban kö vet ke zett be vál to zás.

(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó szak kép zõ in téz mény
a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint egy sze rû sí -
tett el já rás ke re té ben sze rez het intézmény-akkredi tációt.”

9.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A prog ram-akk re di tá ció vizs gá la ta arra irá nyul,
hogy a kép zé si prog ram meg fe lel a kép zé si cél nak, a meg -
va ló sít ha tó ság kri té ri u má nak, va la mint a pe da gó gi ai,
 andragógiai kö ve tel mé nyek nek.”

(2) Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek c), f) és k) pont jai
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ál tal ki dol go zott
kép zé si prog ram ak kor akk re di tál ha tó, ha]

„c) a kép zé si prog ram fel épí té se mo dul szer ke ze tû, cél ja a
prog ram egé szé re és mo dul ja i ra le bont va is meghatá rozott,”

„f) a kép zés mo dul ja i nál meg fo gal ma zott rész cé lok a
kép zé si prog ram cél ja i nak meg va ló sí tá sát biz to sít ják,”

„k) a kép zés mo dul ja i nak egy más ra épü lé se azok tar tal -
ma alap ján al kal mas az adott is me ret, kész ség, ké pes ség,
kom pe ten cia el sa já tí tá sá ra,”

(3) Az R. 15.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ rendelke -
zése és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A FAT ál tal akk re di tált kép zé si prog ram más fel nõtt -
kép zé si in téz mény ré szé re ak kor akk re di tál ha tó, ha
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a) a ké rel me zõ in téz mény szer zõ dés sel iga zol ja az
 átadott akk re di tált prog ram fel hasz ná lá si jo gát, to váb bá”

10.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Nem ad ha tó prog ram-akk re di tá ció, ha a FAT a fel -

nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ugyan azon tar tal mú és
meg ne ve zé sû prog ram-akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyát a ké re -
lem be adá sát meg elõ zõ 1 év ben vissza von ta.”

11.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„18.  § (1) Az in téz mény- és prog ram-akk re di tá ció irán ti
ké rel met, il let ve a más tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
 kiadott in téz mény-akk re di tá ció, va la mint a más tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján akk re di tált vagy ha tó sá gi jog kör -
ben en ge dé lye zett kép zé si prog ram el is me ré se irán ti be je -
len tést [Fktv. 12.  § (6) bek., 19.  § (3) bek.] az e ren de let ben 
elõ írt mel lék le tek kel együtt az NSZFI-nél egy gépi adat -
hor do zón és há rom össze fû zött, nyom ta tott pél dány ban
kell elõ ter jesz te ni.”

12.  §

Az R. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az in téz mény-akk re di tá ció irán ti ké rel met a
18.  §-ban fog lal tak figyelembe véte lével a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem hez mel lé kel ni kell

a) az in téz mény lé te sí té sét iga zo ló ok irat má so la tát,
b) az in téz mény kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si 

cím pél dá nyá nak má so la tát,
c) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény nyil ván tar tás ba

vé te lét iga zo ló do ku men tum má so la tát,
d) a kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs sze mély szak mai

ön élet raj zát, mely ma gá ban fog lal ja a fel nõtt kép zé si gya -
kor lat be mu ta tá sát is,

e) az in téz mény kép vi se le té re jo go sult sze mély nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a szak mai ta nács adó tes tü let tag jai
 közül mely sze mély áll az in téz ménnyel fog lal koz ta tás ra
irá nyu ló jog vi szony ban,

f) a szak mai ta nács adó tes tü let ala pí tá sát, mû köd te té sét 
iga zo ló do ku men tu mo kat (jegy zõ könyv, ügy rend stb.),

g) a ké re lem be nyúj tá sa kor ér vé nyes, a szak mai ta nács -
adó tes tü let ál tal jó vá ha gyott kép zé si ter vet, il let ve az
 október 1-jét köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese tén a tárgy -
évi és a kö vet ke zõ nap tá ri évre vo nat ko zó kép zé si ter vet,

h) a kép zé si terv szak mai ta nács adó tes tü let ál tal tör -
ténõ jó vá ha gyá sá nak do ku men tu mát,

i) a hu mán erõ for rás-ter vet,
j) a mi nõ ség po li ti kát,
k) a tárgy évi mi nõ ség cé lo kat,

l) a kép zé si és ér té ke lé si fo lya mat le írá sát,
m) az elõ ze tesen meg szer zett tu dás fel mé ré sé nek és be -

szá mí tá sá nak fo lya mat le írá sát, va la mint leg alább még egy 
vég zett szol gál ta tás fo lya mat le írá sát,

n) az in for má ci ós, ügy fél szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si
rend szer le írá sát,

o) a kép zés ben részt ve võk igé nye i nek fel tá rá sát és elé ge -
dett sé gük mé ré sé nek, va la mint a mé ré si ered mé nyek kép -
zés-fej lesz tés be tör té nõ vissza csa to lá sá nak fo lya mat le írá sát,

p) az in téz mény mû kö dé si fo lya ma ta it meg ha tá ro zó
mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sát,

q) az ön ér té ke lé si rend szer le írá sát és az ön ér té ke lés
alap ján ké szí tett fej lesz té si ter vet,

r) az in téz mény ál tal meg va ló sí tott kép zé si prog ram
akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak má so la tát,

s) a kép zé si hely szí ne ket és az azo kon meg va ló sí tott
kép zé se ket tar tal ma zó, az 5.  § (4) be kez dés sze rin ti nap ra -
kész ki mu ta tás má so la tát,

t) az in téz mény te vé keny sé gé nek a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti is mer te té sét,

u) a kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ nek és az ok -
ta tók nak arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az akkredi -
tációs el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges, e ren de let ben
meg ha tá ro zott ada ta ik nak a ki ren delt szak ér tõk, az NSZFI
és a FAT ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul nak.”

13.  §

(1) Az R. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az egy sze rû sí tett in téz mény-akk re di tá ció irán ti
 kérelmet a 18.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével a
4. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell
 benyújtani. A ké re lem hez mel lé kel ni kell

a) az adat vál to zást iga zo ló do ku men tum má so la tát,
b) a vál to zás át ve ze té sét iga zo ló do ku men tum má so la tát.”

(2) Az R. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egy sze rû sí tett in téz -
mény-akk re di tá ci ós el já rás ese tén a ha tá ro zat ho za tal ra és
a ta nú sít vány ki adá sá ra a kor mány ren de let 14.  §-ának
(2) be kez dé se irány adó.”

(3) Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A kor mány ren de let 14/A.  §-a sze rin ti egy sze rû sí -

tett in téz mény-akk re di tá ció irán ti ké rel met az 5. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.
A ké re lem hez mel lé kel ni kell

a) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény nyil ván tar tás ba
vé te lét iga zo ló do ku men tum má so la tát,

b) a szak kép zõ in téz mény kép vi se le té re jo go sult sze -
mély nyi lat ko za tát ar ról, hogy a szak mai ta nács adó tes tü let 
tag jai kö zül mely sze mély áll az in téz ménnyel foglalkoz -
tatásra irá nyu ló jog vi szony ban,

c) a szak mai ta nács adó tes tü let ala pí tá sát, mû köd te té -
sét iga zo ló do ku men tu mo kat (jegy zõ könyv, ügy rend stb.),

d) a ké re lem be nyúj tá sa kor ér vé nyes, a szak mai ta nács -
adó tes tü let ál tal jó vá ha gyott fel nõtt kép zé si ter vet, il let ve
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az ok tó ber 1-jét köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese tén a
tárgy évi és a kö vet ke zõ nap tá ri évre vo nat ko zó kép zé si
ter vet,

e) a kép zé si terv szak mai ta nács adó tes tü let ál tal tör -
ténõ jó vá ha gyá sá nak do ku men tu mát,

f) a hu mán erõ for rás-ter vet,
g) a mi nõ ség po li ti kát,
h) a tárgy évi mi nõ ség cé lo kat,
i) a fel nõtt kép zé si és ér té ke lé si fo lya mat le írá sát,
j) az elõ ze tesen meg szer zett tu dás fel mé ré sé nek és be -

szá mí tá sá nak fo lya mat le írá sát, va la mint leg alább még egy 
vég zett fel nõtt kép zé si szol gál ta tás fo lya mat le írá sát,

k) az in for má ci ós, ügy fél szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si
rend szer le írá sát,

l) a kép zés ben részt ve võk igé nye i nek fel tá rá sát és elé ge -
dett sé gük mé ré sét, va la mint a mé ré si ered mé nyek fej lesz té -
sek be tör té nõ vissza csa to lá sát be mu ta tó fo lya mat  leírását,

m) az in téz mény mû kö dé si fo lya ma ta it meg ha tá ro zó
mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sát,

n) az ön ér té ke lé si rend szer le írá sát és az ön ér té ke lés
alap ján ké szí tett fej lesz té si ter vet,

o) az in téz mény ál tal meg va ló sí tott fel nõtt kép zé si
prog ram akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak má so la tát,

p) a fel nõtt kép zé si hely szí ne ket és az azo kon meg va ló -
sí tott kép zé se ket tar tal ma zó, az 5.  § (4) be kez dés sze rin ti
nap ra kész ki mu ta tás má so la tát,

q) az in téz mény te vé keny sé gé nek 5. szá mú mel lék let
sze rin ti is mer te té sét,

r) a fel nõtt kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ nek és
az ok ta tók nak arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az akk -
re di tá ci ós el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges, e ren de let ben
meg ha tá ro zott ada ta ik nak a ki ren delt szak ér tõk, az NSZFI
és a FAT ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul nak.”

14.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § A FAT a ké re lem nek, il let ve a be je len tés nek helyt

adó ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy ide jû leg a 6. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott tar tal mú in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú -
sít ványt ál lít ki.”

15.  §

(1) Az R. 30.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez mel lé kel ni kell]
„d) azon szer zõ dés má so la tát, amely bi zo nyít ja, hogy

a ké rel me zõ in téz mény ren del ke zik az akk re di tált prog -
ram nak a prog ra mot ki dol go zó in téz mény tõl szár ma zó fel -
hasz ná lá si jo gá val,”

(2) Az R. 30.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be -
kez dés re mó do sul:

„(3) Akk re di tált in téz mény ál tal elõ ter jesz tett ké re lem
ese tén az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban, va la mint a (2) be -
kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat
nem kell csa tol ni.”

16.  §

Az R. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A FAT ál tal ho zott dön tés el len an nak köz lé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé -
sért fe le lõs mi nisz ter hez cím zett, de az NSZFI-nél be nyúj -
tan dó fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zés felterjesz -
tésérõl a FAT el nö ke gon dos ko dik, ki vé ve, ha a FAT a
meg tá ma dott dön tést vissza von ja, il let ve a fel leb be zés nek
meg fele lõen mó do sít ja, ki ja vít ja vagy ki egé szí ti.”

17.  §

Az R. 35.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el len õr zés an nak fe lül vizs gá la tá ra irá nyul, hogy 
az in téz mény fo lya ma to san tel je sí ti-e az akk re di tá ci ós
 követelményeket.

(2) Az NSZFI – leg ké sõbb min den év no vem ber 30-áig – a 
FAT ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján  ellenõrzési ter -
vet ké szít a kö vet ke zõ év ben el len õriz ni  javasolt in téz mé -
nyek rõl, és azt jó vá ha gyás vé gett a FAT elé ter jesz ti.”

18.  §

(1) Az R. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A FAT el len õr zé si te vé keny sé ge so rán meg vizs gál ja]
„b) az akk re di tá ci ó val össze füg gõ do ku men tu mo kat,”

(2) Az R. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A FAT – a szer ve ze ti és mû kö dé si rend je alap ján –
a fel kért szak ér tõ(k) köz re mû kö dé sé vel el vég zett el len õr zés -
sel kap cso la tos ér té ke lé sé rõl az NSZFI út ján tá jé koz tat ja az
in téz mény ve ze tõ jét. Az el len õr zött in téz mény 15 na pon be -
lül ész re vé telt te het a FAT ál tal ké szí tett ér té ke lés hez.”

19.  §

(1) Az R. 37.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um or szá gos
szak ér tõi nyil ván tar tá sá ba fel nõtt kép zé si szak ér tõ ként az
a sze mély ve he tõ fel, aki a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fe lel.”

(2) Az R. 37.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ben a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A szak ér tõk kép zé sé nek, to vább kép zé sé nek prog -
ram ját a FAT hagy ja jóvá.

(4) A FAT ál tal a szak ér tõk szá má ra el fo ga dott kép zé -
sek, to vább kép zé sek prog ram ja i ról az NSZFI hon lap ján
köz zé tett tá jé koz ta tó ból le het ér te sül ni.”
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20.  §

Az R. 1–10. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
1–10. szá mú mel lék le tei lép nek.

21.  §

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

(2) Az R. e ren de let
a) 12.  §-ával meg ál la pí tott 23.  §-a (1) be kez dé sé nek

s) pont ja,
b) 13.  §-a (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 27.  §-a (3) be -

kez dé sé nek p) pont ja,
c) 2. szá mú mel lék le té nek I. 2. pont ja, va la mint
d) 5. szá mú mel lék le té nek I. 2. pont ja

2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 2.  §-ának a) pont ja, 3.  §-a, 6.  §-a (2) be kez dé -
sé nek c) pont ja és 6.  §-ának (3) be kez dé se, 11.  §-a, 23.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja, 25.  §-a, 26.  §-a, 28.  §-ának
(1) be kez dé se, 30.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja, 30.  §-a
(2) be kez dé sé nek g) pont ja, 32.  §-a, 36.  §-ának (4) be kez -
dé se, 38.  §-ának (2) be kez dé se, 10.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban és 16. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az
„[Fktv. 10.  § (3) bek.]” szö veg rész.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
18.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
30.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban és (2) be kez dé sé nek
h) pont já ban, 31.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 33.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, va la mint 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „NFI”
szö veg rész he lyé be az „NSZFI” szö veg rész lép.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
20.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „NFI-nek” szö veg rész
 helyébe az „NSZFI-nek” szö veg rész, 30.  §-a (1) be kez dé -
sé nek fel ve ze tõ ren del ke zé sé ben az „NFI-hez” szö veg rész 
he lyé be az „NSZFI-hez” szö veg rész lép.

(6) E ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépése után
 indult ügyek ben kell al kal maz ni.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet
a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez

Képesítési elõ írások és tárgyi feltételek

I.

1. A fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban álló kép -
zé sért fe le lõs ve ze tõ vég zett sé ge:

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy and ra gó -
gi ai szak kép zett ség, vagy

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta -
tói, pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett gya kor lat, vagy

– ok ta tói te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó ok irat és leg -
alább 5 éves fel nõtt kép zé si gya kor lat.

Nyel vi kép zés ese tén:

– a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri fel sõ fo kú 
 iskolai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta tói gya kor lat.

2. Cso port lét szá mok, ok ta tók vég zett sé ge:

Szak mai kép zés ese tén:

– cso port lét szám (ki vé ve a táv ok ta tás, e-le ar ning)
irány szá ma:

 25 fõ (el mé le ti kép zés ese tén)

 12 fõ (gya kor la ti kép zés ese tén)

– ok ta tói vég zett ség:

 el mé le ti ok ta tás:

= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett ség és ta ná ri szak kép zett ség, vagy

= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett ség és 5 éves ok ta tói gya kor lat;

 gya kor la ti kép zés:

= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett ség és leg alább 1 év, szak irá nyú szak -
mai gya kor lat, vagy

= leg alább a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ kö zép -
fo kú vég zett ség és 3 év szak irá nyú szak mai gya -
kor lat.

Nyel vi kép zés ese tén:

– cso port lét szám irány szá ma: 12 fõ

– ok ta tói vég zett ség ál ta lá nos nyel vi kép zés ese tén:

az ok ta tott órák leg alább 80%-a ese té ben az ok ta tó -
nak ren del kez nie kell:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel (egye te mi vagy
 fõiskolai dip lo ma), és

= a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak -
kép zett ség (1), és

= ma gas szin tû nyelv tu dás sal (anya nyel vi be szé lõ
vagy CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret,
KERK – C2 szin tû nyelv tu dás);

– ok ta tói vég zett ség szak nyel vi kép zés ese tén:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és a nyel vi kép zés nek
meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak kép zett ség, és

= ma gas szin tû nyelv tu dás (anya nyel vi be szé lõ vagy
CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret, KERK –
C2 szin tû nyelv tu dás).

Ál ta lá nos kép zés ese tén:

– cso port lét szám irány szá ma: 25 fõ

– ok ta tói vég zett ség:

fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és a kép zés nek meg fe le -
lõ sza kos ta ná ri szak kép zett ség.
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Hát rá nyos hely ze tû ek kép zé se ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 15 fõ
– ok ta tói vég zett ség:
 el mé le ti ok ta tás:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri szak kép zett -
ség vagy and ra gó gi ai szak kép zett ség, vagy

= pszi cho ló gia szak ké pe sí tés;
 gya kor la ti kép zés:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy and ra -
gó gi ai szak kép zett ség, vagy

= pszi cho ló gi ai szak kép zett ség, to váb bá
= leg alább 5 év szak mai/fel nõtt kép zé si gya kor lat.

II.

1. Ok ta tó te rem (el mé le ti kép zés ese tén):
– hall ga tói asz ta lok, szé kek a kép zé si prog ram ban

meg ha tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével (hát rá -
nyos hely ze tû ek ese té ben spe ci á lis igé nye ket ki elé gít ve),

– ok ta tói asz tal és szék, ok ta tó ter men ként 1-1 db,
– táb la, ok ta tó ter men ként 1 db,
– ru ha tá ro ló vagy fo gas, a kép zé si prog ram ban meg ha -

tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével,
– sze mét tá ro ló he lyi sé gen ként 1 db.

2. Ok ta tó te rem in for ma ti kai kép zés ese tén:
– részt ve võn ként 1 szá mí tó gé pes mun ka hely, to váb bá

leg alább 1 in ter net-hoz zá fé ré si le he tõ ség és nyom ta tó biz -
to sí tá sa,

– a kép zé si prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
szoft ve rek.

3. Ok ta tó te rem nyel vi kép zés ese tén:

– ok ta tó ter men ként az ál ta lá nos fel sze re lé sen túl hang -
fel vé tel le ját szá sá ra al kal mas be ren de zés.

4. Kép zé si hely szí nen ként a kép zés jel le gé tõl füg gõ en
ok ta tá si se géd anya gok sok szo ro sí tá sá ra al kal mas be ren -
de zés (pl. fény má so ló),

nyel vi kép zés ese tén:

– Tv és vi deó vagy DVD

5. Gya kor la ti kép zõ hely:

A kép zé si terv ben sze rep lõ prog ra mok meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges esz kö zök, fel sze re lé sek, egyéb tár gyi fel té -
te lek biz to sí tá sa. OKJ-ben sze rep lõ szak ké pe sí tés meg -
szer ve zé sé re irá nyu ló fel nõtt kép zés ese tén a szak ké pe sí tés 
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott esz -
köz jegy zék sze rin ti fel té te lek biz to sí tá sa.

6. Ügy fél szol gá lat:

– elekt ro ni kus, il let ve ve ze té kes te le fo nos el ér he tõ ség,

– az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra al kal mas
iro da he lyi ség,

– elekt ro ni kus táv ok ta tás ese tén a tel jes körû elekt ro ni -
kus kap cso lat tar tás

biz to sí tá sa.”

2. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Kérelem intézmény-akkreditáció iránt

Az in téz mény neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
Az in téz mény szék he lye:  ..................................................................................................................................
Az in téz mény le ve le zé si címe:  ..........................................................................................................................
Te le fon szá ma: ................................................................. Fax szá ma: ..........................................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ......................................... Web lap címe: ....................................................................
Ál lan dó kép zé si hely szí ne(i):
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
   ......................................................................................................................................................................
(pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
Az in téz mény cég for má ja: ................................................................................................................................................
  bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................
Az in téz mény kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ neve: ...........................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
A kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ neve: .................................................................................................................
  be osz tá sa: ....................................................................................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
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Az in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
  nyil ván tar tá si szá ma: ...................................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja: ..................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel le jár tá nak idõ pont ja: .................................................................................................................

(Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel ér vé nyes sé gi ide je 60 na pon be lül jár le, a nyil ván tar tás ba vé tel meghosszab -
bítása irán ti ké rel met mel lé kel ni kell.)

A fel nõtt kép zé si te vé keny ség cél ja:
  Ál ta lá nos kép zés   Nyel vi kép zés   Szak mai kép zés   Szol gál ta tás 
Az in téz mény FAT ál tal ki adott akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ prog ram ja i nak fel so ro lá sa: ...........................
............................................................................................................................................................................................
Egy út tal ki je len tem, hogy
– az in téz mény nek nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
– az in téz mény nem áll csõd-, vég el szá mo lá si és fel szá mo lá si el já rás ha tá lya alatt.
A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: ............... db.

Kelt: ...........................................................
P. H.

………………………………………
cég sze rû alá írás

I. Az in téz mény te vé keny sé gé nek is mer te té se:

1. Az akk re di tá ció irán ti ké re lem be adá sá nak idõ pont já ban ér vé nyes kép zé si terv ben sze rep lõ kép zé si prog ra mok és
fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok fel so ro lá sa kép zé si hely szí nen ként.

2. Az akk re di tált kép zé si prog ram meg ne ve zé se, meg va ló sí tá sá nak be mu ta tá sa, ér té ke lé se.

3. A gya kor la ti kép zés meg szer ve zé si mód já nak (sa ját tan mû hely, gaz da sá gi szer ve zet stb.) be mu ta tá sa.

4. A kép zé si terv ben sze rep lõ prog ra mok és fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz ren del ke zés re álló fel té -
te lek be mu ta tá sa – az akk re di tá ció irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban foly ta tott – kép zé si hely szí nen ként az
aláb bi ak sze rint:

(Az ál lan dó kép zé si hely szín be mu ta tá sa kö te le zõ.)
Kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs sze mély:
– vég zett sé ge,
– fel nõtt kép zé si gya kor la tá nak idõ tar ta ma,
– fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyá nak jel le ge és kez de te.
Ok ta tók:
A kép zé si prog ra mok és a fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ok ta tói kör (ta ná rok, tré ne rek,

inst ruk to rok, tu to rok, men to rok stb.) össze té te lé nek be mu ta tá sa kép zé si prog ra mon ként:
– az ok ta tók vég zett sé ge,
– az ok ta tók szak mai gya kor la tá nak idõ tar ta ma az adott te rü le ten,
– az ok ta tók ok ta tói gya kor la tá nak idõ tar ta ma,
– az ok ta tók fel nõtt kép zé si gya kor la tá nak idõ tar ta ma,
– az ok ta tók nyelv is me re te,
– az ok ta tók fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony jel le ge.
Tár gyi fel té te lek kép zé si hely szí nen ként:
– a kép zé si hely szín igény be vé te lé nek jog cí me, a hasz ná lat ra fel jo go sí tó do ku men tu mok meg ne ve zé se,
– a kép zé si hely szí nen ta lál ha tó ok ta tó ter mek szá ma,
– az ok ta tó ter mek fel sze re lé se (ok ta tó ter men ként fé rõ he lyek szá ma, asz ta lok, szé kek szá ma, tan te rem egyéb fel sze -

re lé sé nek be mu ta tá sa – gya kor la ti kép zé sek ese té ben a fel hasz nált fel sze re lés be mu ta tá sa, nyel vi kép zé sek ese té ben a
hang fel vé tel re, le ját szás ra al kal mas be ren de zé sek be mu ta tá sa, in for ma ti kai kép zé sek ese té ben az in for ma ti kai inf ra -
struk tú ra be mu ta tá sa),

– ok ta tó ter men ként az igény be vé tel cél já nak meg ne ve zé se a kép zé si te vé keny ség szem pont já ból: szak mai el mé le ti,
gya kor la ti kép zés, in for ma ti kai kép zés, nyel vi kép zés, ál ta lá nos kép zés,

– kö zös sé gi és szo ci á lis he lyi sé gek le írá sa,
– egyéb ren del ke zés re álló fel té te lek be mu ta tá sa.
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Ügy fél szol gá lat:
Címe:
Te le fon szá ma(i):
E-ma il címe:
Hon lap ja:
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sá nak ide je:”

3. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Bejelentés
más tör vény alapján kiadott intézmény-akkreditáció

felnõttképzési intézmény-akkreditációként történõ elismerése érdekében

Az in téz mény neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
Az in téz mény szék he lye:  ..................................................................................................................................
Az in téz mény le ve le zé si címe:  ..........................................................................................................................
Te le fon szá ma: ..................................................................  Fax szá ma: ........................................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ..........................................  Web lap címe: ..................................................................
Ál lan dó kép zé si hely szí ne(i):
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
   ...................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
Az in téz mény cég for má ja: ................................................................................................................................................
  bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................
Az in téz mény kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ neve: ...........................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
A kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ neve: .................................................................................................................
  be osz tá sa: ....................................................................................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
Az in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
  nyil ván tar tá si szá ma: ...................................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja: ..................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel le jár tá nak idõ pont ja: .................................................................................................................

(Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel ér vé nyes sé gi ide je 60 na pon be lül jár le, a nyil ván tar tás ba vé tel meg hosszab bí -
tá sa irán ti ké rel met mel lé kel ni kell.)

A fel nõtt kép zé si te vé keny ség cél ja:
  Ál ta lá nos kép zés   Nyel vi kép zés   Szak mai kép zés   Szol gál ta tás 
A más tör vény alap ján ki adott in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma, kel te, ér vé nyes sé gi ide je: ..........................
Egy út tal ki je len tem, hogy
– az in téz mény nek nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
– az in téz mény nem áll csõd-, vég el szá mo lá si és fel szá mo lá si el já rás ha tá lya alatt.
A be je len tés hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: ............... db.

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

P. H.

………………………………………
cég sze rû alá írás”
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4. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Kérelem
egyszerûsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránt adatváltozás esetén

Az in téz mény neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
Az in téz mény szék he lye:  ..................................................................................................................................
Az in téz mény le ve le zé si címe:  ..........................................................................................................................
Te le fon szá ma: ............................................................................ Fax szá ma: ............................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ...................................................... Web lap címe: .......................................................
In téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám: ............................................................................................................................
Az in téz mény ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zás is mer te té se: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Egy út tal ki je len tem, hogy
– az in téz mény nek nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
– az in téz mény nem áll csõd-, vég el szá mo lá si és fel szá mo lá si el já rás ha tá lya alatt,
– a fen ti adat vál to zás az akk re di tá ció fel té te le it nem érin ti.
A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: .................... db.

Kelt: ...........................................................
P. H.

………………………………………
cég sze rû alá írás”

5. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Kérelem
egyszerûsített intézmény-akkreditációs eljárás iránt közoktatási feladatot ellátó – más jogszabályban

meghatározott – szakképzõ intézmény esetében

A szak kép zõ in téz mény neve: ...........................................................................................................................................
A szak kép zõ in téz mény OM azo no sí tó szá ma: .................................................................................................................
A szak kép zõ in téz mény címe:  ..........................................................................................................................
Te le fon szá ma: ................................................................. Fax szá ma: ...........................................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ............................................................................................................................................
Web lap címe: ....................................................................................................................................................................
Ál lan dó fel nõtt kép zé si hely szí ne(i):
   ...................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
   ...................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
A szak kép zõ in téz mény bank szám la szá ma (ha van): .......................................................................................................
A szak kép zõ in téz mény kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ neve: ...........................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
A fel nõtt kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ neve: .......................................................................................................
  be osz tá sa: ....................................................................................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
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Az in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
  nyil ván tar tá si szá ma: ...................................................................................................................................................

  nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja: ..................................................................................................................................

  nyil ván tar tás ba vé tel le jár tá nak idõ pont ja: .................................................................................................................

(Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel ér vé nyes sé gi ide je 60 na pon be lül jár le, a nyil ván tar tás ba vé tel meg hosszab bí -
tá sa irán ti ké rel met mel lé kel ni kell.)

A fel nõtt kép zé si te vé keny ség cél ja:

  Ál ta lá nos kép zés   Nyel vi kép zés   Szak mai kép zés   Szol gál ta tás 

Az in téz mény FAT ál tal ki adott akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ prog ram ja i nak fel so ro lá sa: ...........................

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

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

Egy út tal ki je len tem, hogy az in téz mény nek nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa.

A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: .................... db.

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

P. H.

………………………………………
cég sze rû alá írás

I. Az in téz mény te vé keny sé gé nek is mer te té se:

1. Az akk re di tá ció irán ti ké re lem be adá sá nak idõ pont já ban ér vé nyes fel nõtt kép zé si terv ben sze rep lõ kép zé si prog ra -
mok és fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok fel so ro lá sa kép zé si hely szí nen ként.

2. Akk re di tált kép zé si prog ram meg ne ve zé se, meg va ló sí tá sá nak be mu ta tá sa, ér té ke lé se.

3. A gya kor la ti kép zés meg szer ve zé si mód já nak (sa ját tan mû hely, gaz da sá gi szer ve zet stb.) be mu ta tá sa.

4. A kép zé si terv ben sze rep lõ prog ra mok és fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz ren del ke zés re álló fel té -
te lek be mu ta tá sa fel nõtt kép zé si hely szí nen ként az aláb bi ak sze rint:

Fel nõtt kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs sze mély:

– vég zett sé ge,

– fel nõtt kép zé si gya kor la tá nak idõ tar ta ma,

– fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyá nak jel le ge és kez de te.

Ok ta tók:

A fel nõtt kép zé si prog ra mok és a fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ok ta tói kör (ta nár, tré ner,
inst ruk tor, tu tor, men tor stb.) össze té te lé nek be mu ta tá sát kép zé si prog ra mon ként:

– az ok ta tók vég zett sé ge,

– az ok ta tók szak mai gya kor la tá nak idõ tar ta ma az adott te rü le ten,

– az ok ta tók ok ta tói gya kor la tá nak idõ tar ta ma,

– az ok ta tók fel nõtt kép zé si gya kor la tá nak idõ tar ta ma,

– az ok ta tók nyelv is me re te,

– az ok ta tók fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony jel le ge.

Ügy fél szol gá lat:

Címe:

Te le fon szá ma(i):

E-ma il címe:

Hon lap ja:

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá si ide je:”
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6. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

In téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám:

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

A Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let a ………………………… alap ján (jog sza bály hely meg je lö lé se) le foly ta tott
 intézmény-akkreditációs el já rás ered mé nye ként ta nú sít ja, hogy a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyilvántartá -
sában …… szám alatt be jegy zett

……………………………………………………
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)

ál tal foly ta tott fel nõtt kép zé si te vé keny sé ge, il let ve e te vé keny ség hez kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tó tevékeny -
sége meg fe lel a ........................................-ban elõ írt akk re di tá ci ós kö ve tel mé nyek nek.

Az akk re di tá ció ..............................-ig ér vé nyes.

Bu da pest, ............................................................

P. H.

……………………………………………………
Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let

el nö ke”

7. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Kérelem program-akkreditáció iránt

(az intézmény által kidolgozott, továbbá a FAT által már akkreditált képzési program esetén)

Az in téz mény neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
Az in téz mény szék he lye:  ..................................................................................................................................
Az in téz mény le ve le zé si címe:  ..........................................................................................................................
Te le fon szá ma: ............................................................... Fax szá ma: ...............................................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ........................................ Web lap címe: .........................................................................
Ál lan dó kép zé si hely szí ne(i):
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
Az in téz mény cég for má ja: ................................................................................................................................................
  bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................
Az in téz mény kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ neve: ...........................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
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A kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ neve: .................................................................................................................

  be osz tá sa: ....................................................................................................................................................................

  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................

Az in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
  nyil ván tar tá si szá ma: ...................................................................................................................................................

  nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja: ..................................................................................................................................

  nyil ván tar tás ba vé tel le jár tá nak idõ pont ja: .................................................................................................................

(Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel ér vé nyes sé gi ide je 60 na pon be lül jár le, a nyil ván tar tás ba vé tel meg hosszab bí -
tá sa irán ti ké rel met mel lé kel ni kell.)

A kép zé si prog ram pon tos meg ne ve zé se, az an nak alap ján meg sze rez he tõ kom pe ten cia: ...............................................

A ké rel me zõ in téz mény FAT ál tal már akk re di tált prog ram ja i nak fel so ro lá sa: ...............................................................

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

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

A FAT ál tal már akk re di tált kép zé si prog ram ese tén a kép zé si prog ram lajst rom szá ma: ................................................

Akk re di tált in téz mény ese tén az in téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám: ........................................................................

A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: .................... db.

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

P. H.

......................................................................
cég sze rû alá írás

A sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak be mu ta tá sa:

Ok ta tók:

A kép zé si prog ra mok és a fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ok ta tói kör (ta nár, tré ner,
 instruktor, tu tor, men tor stb.) össze té te lé nek be mu ta tá sa:

– az ok ta tók vég zett sé ge,

– az ok ta tók szak mai gya kor la tá nak idõ tar ta ma az adott te rü le ten,

– az ok ta tók ok ta tói gya kor la tá nak idõ tar ta ma,

– az ok ta tók fel nõtt kép zé si gya kor la tá nak idõ tar ta ma,

– az ok ta tók nyelv is me re te,

– az ok ta tók fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony jel le ge.

Tár gyi fel té te lek be mu ta tá sa:

– az ok ta tó ter mek szá ma,

– ok ta tó ter mek fel sze re lé sé nek be mu ta tá sa (az 1. szá mú mel lék let II. 1–5. pont ja sze rint),

– OKJ-s szak ké pe sí tés ese tén a gya kor la ti kép zés meg szer ve zé si mód já nak (sa ját tan mû hely, gaz dál ko dó szer ve zet
stb.) be mu ta tá sa,

– kö zös sé gi és szo ci á lis he lyi sé gek le írá sa,

– egyéb ren del ke zés re álló fel té te lek be mu ta tá sa.

Ügy fél szol gá lat:

Címe:

Te le fon szá ma(i):

E-ma il címe:

Hon lap ja:

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá si ide je:”
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8. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„8. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Kérelem programakkreditáció iránt

I. A program általános tartalma

1. A prog ram meg ne ve zé se (OKJ-s prog ram ese tén OKJ szá ma is): ...............................................................................
2. A prog ram be so ro lá sa (ál ta lá nos kép zés, nyel vi kép zés, szak mai kép zés, egyéb): .....................................................
3. A prog ram cél ja: ...........................................................................................................................................................
4. A prog ram cél cso port ja: ...............................................................................................................................................
5. A prog ram so rán meg sze rez he tõ kom pe ten ci ák: .........................................................................................................
6. A prog ram ba való be kap cso ló dás fel té te lei [vég zett ség, szak mai gya kor lat, egész ség ügyi al kal mas ság, elõ ze tesen

elv árt is me ret(ek), egyéb fel té te lek]: 
7. A prog ram ban való rész vé tel fel té te lei (rész vé tel kö ve té sé nek mód ja, meg en ge dett hi ány zás, egyéb fel té te lek):
  ........................................................................................................................................................................................
8. A fo gya té kos ság ból ere dõ spe ci á lis igé nyek figye lembevételének mód ja: .................................................................
9. Ter ve zett kép zé si idõ (szak mai kép zés ese tén el mé let és gya kor lat óra szá ma): .......... óra és a kép zés inten -

zitása: .............................., idõ tar ta ma (nap, hét, hó nap): ...........................................................................................
10. A kép zés mód sze rei: ..................................................................................................................................................
11. A prog ram mo dul jai: ..................................................................................................................................................
12. A prog ram fo lya ma ta: ................................................................................................................................................
13. Cso port lét szám (mi ni mum és ma xi mum): .............................. fõ
14. A prog ram so rán al kal ma zott ér té ke lé si rend szer [szá mon ké ré sek for má ja, rend sze res sé ge, tar tal ma, a fel nõt tek tu -

dás szint jé nek el len õr zé sé re szol gá ló mód szer(ek), meg sze rez he tõ mi nõ sí té sek, meg sze rez he tõ mi nõ sí té sek hez tar -
to zó kö ve tel mény szin tek, si ker te len tel je sí tés(ek) kö vet kez mé nye(i)]: 

15. Az elõ ze tesen meg szer zett tu dás el is me ré sé nek mód ja: ............................................................................................
16. A prog ram zá rá sa (a prog ram zá rá sá nak fel té te lei és mód ja): ...................................................................................
   ........................................... zá ró vizs ga ese tén a zá ró vizs ga rend je, kö ve tel mé nye, mi nõ sí té si szint jei, a kü lön bö zõ

mi nõ sí té si szin tek hez tar to zó kö ve tel mény szin tek, a si ker te len tel je sí tés kö vet kez mé nye: ........................................
17. A prog ram el vég zé sét iga zo ló irat (bi zo nyít vány, ta nú sít vány, lá to ga tá si iga zo lás, egyéb): ....................................
18. A prog ram el vég zé sét iga zo ló irat ki adá sá nak fel té te lei: ...........................................................................................
19. A prog ram meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sok (a fel nõtt kép zés re vo nat ko zó ál ta lá nos jogi sza bá lyo zá so kon

túl me nõ en): ................................................................................................................................................................
20. A részt ve võk elé ge dett sé gé re, a kép zés meg va ló su lá sá ra, va la mint ered mé nyes sé gé re vo nat ko zó in for má ció gyûj tés

el já rá sa, a vissza jel zé sek fel dol go zá sá nak és hasz no sí tá sá nak mód ja: ........................................................................

Alá írás ra jo go sult (neve, be osz tá sa): ................................................................................................................................

Dá tum: ..................................................

P. H.

………………………………………
alá írás

II. Programmodul részletes bemutatása
(programmodulonként töltendõ ki)

1. A prog ram mo dul azo no sí tó ada tai (prog ram meg ne ve zé se, a mo dul sor szá ma, a mo dul meg ne ve zé se): ...................
2. A prog ram mo dul cél ja: ................................................................................................................................................
3. A prog ram mo dul kö ve tel mé nyei: ................................................................................................................................
4. A prog ram mo dul so rán el sa já tí tott is me ret, ki ala kí tott kész ség, ké pes ség, kom pe ten cia: ..........................................
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5. A prog ram mo dul ba való be kap cso ló dás fel té te lei [elõ ze tesen tel je sí ten dõ mo dul(ok), elõ ze tesen elv árt is me ret(ek)]:
  ........................................................................................................................................................................................
6. A prog ram mo dul ban való rész vé tel fel té te lei (rész vé tel kö ve té sé nek mód ja, meg en ge dett hi ány zás, egyéb felté -

telek): ...........................................................................................................................................................................
7. A fo gya té kos ság ból ere dõ spe ci á lis igé nyek figye lembevételének mód ja: .................................................................
8. A prog ram mo dul idõ tar ta ma (szak mai kép zés ese tén el mé let és gya kor lat óra szá ma): .................... óra és a kép zés

in ten zi tá sa: ........................................, idõ tar ta ma (nap, hét, hó nap): .......................................................................
9. A prog ram mo dul meg va ló sí tá sá nak mód sze rei: ..........................................................................................................
10. A prog ram mo dul ba von ha tó cso port lét szám (mi ni mum és ma xi mum) ................................................................ fõ
11. A prog ram mo dul so rán al kal ma zott ér té ke lé si rend szer [szá mon ké ré sek for má ja, rend sze res sé ge, tar tal ma, a fel nõt -

tek tu dás szint jé nek el len õr zé sé re szol gá ló mód szer(ek), meg sze rez he tõ mi nõ sí té sek, meg sze rez he tõ mi nõ sí té sek -
hez tar to zó kö ve tel mény szin tek, si ker te len tel je sí tés kö vet kez mé nye]: 

12. Az elõ ze tesen meg szer zett tu dás el is me ré sé nek mód ja: ............................................................................................
13. A prog ram mo dul meg va ló sí tá sá nak sze mé lyi fel té te lei (prog ram ban be töl tött sze rep, ok ta tott té ma kör, követel -

mények): .....................................................................................................................................................................
14. A prog ram mo dul meg va ló sí tá sá nak tár gyi fel té te lei (kép zé si hely szín, igény be vé tel cél ja, fé rõ he lyek szá ma, mi ni -

má li san elv árt fel sze relt ség): ......................................................................................................................................
OKJ-s szak ké pe sí té sen ként a gya kor la ti kép zés megszervezé sének mód ja (sa ját tan mû hely, gaz dál ko dó szer -
vezet stb.) .....................................................................................................................................................................

15. A prog ram mo dul cél já nak el éré sé hez szük sé ges tan anya gok, se géd anya gok, se géd esz kö zök, és azok biz to sí tá sá nak
mód ja: ........................................................................................................................................................................

16. A prog ram mo dul cél já nak el éré sé hez szük sé ges kö te le zõ iro da lom (szer zõ, cím, ki adó neve, szék he lye, ki adás éve)
és azok biz to sí tá sá nak mód ja: ....................................................................................................................................

17. A prog ram mo dul cél já nak el éré sé hez szük sé ges aján lott iro da lom (szer zõ, cím, ki adó neve, szék he lye, ki adás éve),
és azok biz to sí tá sá nak mód ja: ....................................................................................................................................

18. A prog ram mo dul meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó egyéb fel té tel(ek): ..............................................................................

Alá írás ra jo go sult (neve, be osz tá sa): ................................................................................................................................

Dá tum: ..................................................

P. H.

......................................................................
alá írás”

9. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„9. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Bejelentés
más tör vény alapján kiadott program-akkreditáció vagy hatósági jogkörben engedélyezett program

elismerése érdekében

Az in téz mény neve: ...........................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
Az in téz mény szék he lye:  ..................................................................................................................................
Az in téz mény le ve le zé si címe: ..........................................................................................................................................
Te le fon szá ma: ............................................................... Fax szá ma: ..........................................................................
Elekt ro ni kus le ve le zé si címe: ........................................ Web lap címe: ....................................................................
Ál lan dó kép zé si hely szí ne(i):
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
   ......................................................................................................................................................................
  (pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)
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Az in téz mény cég for má ja: ................................................................................................................................................
  bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................
Az in téz mény kép vi se le té re jo go sult ve ze tõ neve: ...........................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
A kép zé si te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ neve: .................................................................................................................
  be osz tá sa: ....................................................................................................................................................................
  el ér he tõ sé ge: ...............................................................................................................................................................
Az in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
  nyil ván tar tá si szá ma: ...................................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja: ..................................................................................................................................
  nyil ván tar tás ba vé tel le jár tá nak idõ pont ja: .................................................................................................................

(Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel ér vé nyes sé gi ide je 60 na pon be lül jár le, a nyil ván tar tás ba vé tel meg hosszab bí -
tá sa irán ti ké rel met mel lé kel ni kell.)

Az in téz mény FAT ál tal már akk re di tált prog ram ja i nak fel so ro lá sa: ...............................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Akk re di tált in téz mény ese tén az in téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám: ........................................................................
A más jog sza bály alap ján ki adott prog ram-akk re di tá ci ót ta nú sí tó ok irat szá ma, kel te, ér vé nyes sé gi ide je: ....................
A be je len tés hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: .............................. db.

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

P. H.

............................................................
cég sze rû alá írás”

10. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„10. szá mú mel lék let a 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let hez

Prog ram-akk re di tá ci ós lajst rom szám:

PROGRAM-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

A Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let a .......................................................... alap ján (jog sza bály hely meg je lö lé se)
 lefolytatott prog ram-akk re di tá ci ós el já rás ered mé nye ként ta nú sít ja, hogy a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván -
tar tá sá ban .................... szám alatt be jegy zett

....................................................................................................
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)

ál tal foly ta tott ............................................................ (a kép zé si prog ram pon tos meg ne ve zé se, cél cso port ja) kép zé si
prog ram ja, mely nek alap ján ...................................... sze rez he tõ meg, meg fe lel a ........................................-ban elõ írt
akk re di tá ci ós kö ve tel mé nyek nek.
Az akk re di tá ció ..................................................-ig ér vé nyes.

Bu da pest, ............................................................

P. H.

................................................................................
Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let el nö ke”



A szociális és munkaügyi miniszter
5/2007. (II. 12.) SZMM

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények
és a felnõttképzési programok

akkreditációs eljárási díjának mértékérõl
és felhasználási szabályairól  szóló

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
12.  §-ának (10) be kez dé sé ben, az il le ték ekrõl  szóló 1990.
évi XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 3.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép -
zé si prog ra mok akk re di tá ci ós el já rá si dí já nak mér té ké rõl
és fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let ha tá lya ki ter jed:)

„c) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re
(a továb biak ban: NSZFI), to váb bá”

2.  §

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

„(1) Az akk re di tá ci ós díj össze gét a ké re lem be nyúj tá sát 
meg elõ zõ en kell meg fi zet ni pos tai be fi ze tés sel vagy át uta -
lás sal a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett NSZFI
10032000-01744260-00000000 szá mú szám lá já ra.”

3.  §

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

„(3) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott költ sé -
gek fel hasz ná lá sá ról az NSZFI fõ igaz ga tó ja dönt.”

4.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba. A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 2.  §-ának (2)–(4) be kez dé se.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (1) és (4) be -

kez dé sé ben és 6/A.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„NFI” szö veg rész he lyé be az „NSZFI” szö veg rész,

b) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „NFI-nek”
szö veg rész he lyé be az „NSZFI-nek” szö veg rész,

c) 6/A.  §-a (2) és (5) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tás -
po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be 
a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész

lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„Melléklet
 a 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelethez

I. Az intézmény-akkreditációs eljárási díj
összege

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Díj mér té ke

Ft

1. Ké re lem re in dult in téz mény-akk re di -
tá ci ós el já rás esetén 400 000

2. In téz mény-akk re di tá ci ós egy sze rû sí tett 
el já rás adat vál to zás esetén 5 000

3. In téz mény-akk re di tá ci ós egy sze rû sí tett 
el já rás köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó 
– más jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
szak kép zõ intézmény esetén 100 000

II. A program-akkreditációs eljárási díj
összege

A)

A felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott
program akkreditációja iránti kérelem esetén

Sor -
szám

Ter ve zett kép zé si idõ
Díj mér té ke

Ft

1. 200 óra alat ti kép zé si prog ram ese tén 70 000

2. 200–600 össz óra szá mú kép zé si
prog ram ese tén 90 000
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Sor -
szám

Ter ve zett kép zé si idõ
Díj mér té ke

Ft

3. 601–1000 össz óra szá mú kép zé si
prog ram ese tén 120 000

4. 1001 óra fe let ti kép zé si prog ram
ese tén 150 000

B)

A FAT által már akkreditált képzési program
 más felnõttképzést folytató intézmény által történõ

felhasználására irányuló program-akkreditáció
esetén

Sor -
szám

Ter ve zett kép zé si idõ
Díj mér té ke

Ft

1. 200 óra alat ti kép zé si prog ram ese tén 32 000

2. 200–1001 össz óra szá mú kép zé si
prog ram ese tén 45 000

A szociális és munkaügyi miniszter
6/2007. (II. 12.) SZMM

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásba vételének részletes szabályairól  szóló

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 4.  § (2) be kez dé se vo nat -
ko zá sá ban az il le ték ekrõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben –, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba
vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek
b)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]

„b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ra (a továb -
biak ban: Hi va tal),

c) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re
(a továb biak ban: NSZFI),

d) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pon tok ra.”

2.  §

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

„(3) A nyil ván tar tást az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok (a továb biak ban:
nyil ván tar tást ve ze tõ) ve ze tik.”

3.  §

Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni.
A ké re lem hez csa tol ni kell:]

„d) nyel vi kép zés ese tén az ok ta tott nyel ve ket és nyelv -
vizs gák szint je it meg ne ve zõ, az azo no sí tót tar tal ma zó, va -
la mint a nyelv vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult sá got, az
akk re di tá ci ós szá mot meg je lö lõ nyi lat ko za tot;”

4.  §

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

„(1) A nyil ván tar tás az Fktv. 9.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint a fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mény adó szá mát és KSH azo no sí tó ját, szak -
mai célú kép zés ese tén a szak ké pe sí tés azo no sí tó szá mát
tar tal maz za.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A nyil ván tar tást ve ze tõ az ada tok vál to zá sa ese tén a 
vál to zás nak meg fe le lõ iga zo lást ál lít ki. Az adat vál to zás
nem be fo lyá sol ja az ér vé nyes sé gi idõ le já ra tá nak és a be -
szá mo lá si kö te le zett ség be nyúj tá sá nak idõ pont ját.

(8) A ké rel me zõ nek a nyil ván tar tott ada ta i ban be kö vet -
ke zõ vál to zá sok nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé ért
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet nie, amely nek mér té -
ke a jog or vos la ti díj 50%-a.”

5.  §

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

„(2) A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény nek az ál ta la
foly ta tott kép zé si te vé keny ség gel kap cso la tos
összes – bár mely mé di um ban meg je len tet ni szán dé ko -
zott – hir de té sén jól ol vas ha tó an fel kell tün tet nie a nyil -
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ván tar tá si szá mát, „Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tá si szám”
meg je lö lés sel.”

6.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Amennyi ben akk re di tált fel nõtt kép zést foly ta tó in -

téz mény a nyil ván tar tás ból fel füg gesz tés re vagy tör lés re
ke rül, a nyil ván tar tást ve ze tõ er rõl ér te sí ti a Fel nõtt kép zé si 
Akk re di tá ló Tes tü le tet.”

7.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés ér vé nyes sé gi
ide jé nek le jár ta kor a nyil ván tar tás ba való be jegy zés ér vé -
nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sát le het ké rel mez ni. Ilyen
eset ben a be nyúj tott ké re lem tar tal ma és mel lék le tei te kin -
te té ben a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok az irány adók. A ké re lem ben min den eset ben fel kell
tün tet ni a nyil ván tar tá si szá mot is.”

8.  §

Az R. 1–6. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
1–6. szá mú mel lék le tei lép nek.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Hi va tal” szö veg rész,

b) 11.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si Hi -
va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Hi va tal nak” szö veg rész,

c) 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „NFI” szö veg rész
he lyé be az „NSZFI” szö veg rész
lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet
a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá si
fel ada ta i nak el lá tá sát az aláb bi ál la mi fog lal koz ta tá si szer -
vek vég zik:

1. Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont, Bu da pest

Il le té kes sé gi te rü le te: Bu da pest Fõ vá ros, Pest me gye

2. Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont, Bé kés -
csa ba

Il le té kes sé gi te rü le te: Csong rád me gye, Bács-Kis kun
me gye, Bé kés me gye

3. Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont, Nyír -
egy há za

Il le té kes sé gi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

4. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont, Mis kolc

Il le té kes sé gi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye, Nóg rád me gye

5. Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont, Pécs
Il le té kes sé gi te rü le te: So mogy me gye, Ba ra nya me gye,

Tol na me gye

6. Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont,
Szé kes fe hér vár

Il le té kes sé gi te rü le te: Veszp rém me gye, Fej ér me gye,
Ko má rom-Esz ter gom me gye

7. Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont,
Szom bat hely

Il le té kes sé gi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas
me gye, Zala me gye

A ki je lölt re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok szék he lyét a 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um – a fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mé nyek jegy zé ké nek köz lé sé vel egy ide jû -
leg – hon lap ján köz zé te szi.”
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2. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let hez

Kérelem

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény (egyé ni vál lal ko zó):

adó szá ma:          

KSH azo no sí tó ja:              

törzs szám
(az adó szám elsõ
 nyolc szám je gye)

szak ága za ti
kód 
(TEÁOR)

gaz dál ko dá si
for ma kód

te rü le ti
(me gye)
kód

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.) OM
ren de let alap ján ké rem az aláb bi in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) nyil ván tar tás ba vé te lét:

Az in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: .................................................................. Fax szá ma: .............................................................................

E-ma il címe: .................................................................... Web lap címe: ........................................................................

Te lep he lyei: .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)

To váb bi te lep he lyek ese té ben kü lön la pon foly tat ha tó.

Köz ok ta tá si in téz mény ese tén az in téz mény OM azo no sí tó ja: 

Akk re di tált in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ese tén az akk re di tá ci ós ta nú sít vány szá ma:        

Az in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ko ráb bi nyil ván tar tá si szá ma a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let sze rint: .................
............................................................................................................................................................................................

Az in téz mény ve ze tõ jé nek neve, el ér he tõ sé ge: .................................................................................................................

A fel nõtt kép zé si te vé keny ség cél ja:
  Ál ta lá nos kép zés  Nyel vi kép zés  Szak mai kép zés  Szol gál ta tás  

Egy út tal ki je len tem, hogy
– az in téz mény nek (egyé ni vál lal ko zó nak) nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
– az in téz mény nek (egyé ni vál lal ko zó nak) nincs tar to zá sa a Mun ka erõ pi a ci Alap Kép zé si Alap ré sze felé,
– az in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si és fel szá mo lá si el já rás ha tá lya alatt.
A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: ………… db.

Kelt: ………………………, 20…………………………

P. H.

………………………………

cég sze rû alá írás”
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3. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let hez

„A”
NYILATKOZAT a nyelvi képzésrõl

[Ki töl ten dõ, ha a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met be nyúj tó in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ké rel mé ben a kép zés cél -
ja ként meg je löl te a nyel vi kép zést.]

In téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy ren del ke zem a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény 16. §-ában elõ ír tak sze rin ti kép zé si prog ram mal.

A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel mem ben meg je lölt nyel vi kép zést az aláb bi ak sze rint foly ta tom:

Sor -
szám

A nyelv meg ne ve zé se
Azo no sí tó szám

(nyelv vizs ga szint je)
NYAK akk re di tá ci ós

lajst rom szám

A nyelv vizs ga szer ve zé sé re jo go sult*

igen nem

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

* Je löl je x-szel a meg fe le lõ ro vat ban.

Kelt: ......................, 20.....................
P. H.

………………………………
cég sze rû alá írás

„B”
NYILATKOZAT a szakmai képzésrõl

[Ki töl ten dõ, ha a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met be nyúj tó in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ké rel mé ben a kép zés cél -
ja ként meg je löl te a szak mai kép zést.]

In téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy ren del ke zem a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény 16. §-ában elõ ír tak sze rin ti kép zé si prog ram mal.

A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel mem ben meg je lölt szak mai kép zést az aláb bi ak sze rint foly ta tom:

Sor -
szám

A szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
azo no sí tó szá ma

Szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo go sult*

igen nem
a jo go sult sá got meg ala po zó 

jog sza bály szá ma

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

* Je löl je x-szel a meg fe le lõ ro vat ban.

Kelt: ......................, 20.....................
P. H.

………………………………
cég sze rû alá írás
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„C”
NYILATKOZAT általános célú képzésrõl

[Ki töl ten dõ, ha a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met be nyúj tó in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ké rel mé ben a kép zés cél -
ja ként meg je löl te az ál ta lá nos célú kép zést.]

In téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy ren del ke zem a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény 16. §-ában elõ ír tak sze rin ti kép zé si prog -
ram mal.

A ké re lem ben meg je lölt ál ta lá nos célú kép zést az aláb bi ak sze rint foly ta tom:

Sor -
szám

Az ál ta lá nos célú kép zés pon tos meg ne ve zé se

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kelt: ......................, 20.....................
P. H.

………………………………
cég sze rû alá írás

„D”
NYILATKOZAT a képzéshez kapcsolódó szolgáltatásról

[Ki töl ten dõ, ha a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met be nyúj tó in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) ké rel mé ben a kép zés cél -
ja ként meg je löl te a kép zés hez kap cso ló dó szol gál ta tást.]

In téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe: ................................................................................................................................................................

A nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem ben meg je lölt kép zés hez kap cso ló dó szol gál ta tás(ok)at az aláb bi ak sze rint foly ta tom:

Sor -
szám

Szol gál ta tás meg ne ve zé se A szol gál ta tás azo no sí tó szá ma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kelt: ......................, 20.....................
P. H.

………………………………
cég sze rû alá írás
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A felnõttképzési tevékenység körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó
szolgáltatások azonosítói

(Az A–D szerinti nyilatkozatok kitöltését segítõ útmutató)

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.) OM
ren de let 3. §-ának (3) be kez dé se alap ján a fel nõtt kép zé si te vé keny sé gek kö ré be tar to zó kép zé sek és a kép zé sek hez kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok azo no sí tói az aláb bi ak:

I. Nyel vi kép zés ese té ben 8 szám jegy bõl álló azo no sí tót kell al kal maz ni.

Az azo no sí tó 1–2. szám je gye min den eset ben 20.

Az azo no sí tó 3–8. szám je gyét az aláb bi táb lá zat ha tá roz za meg:

3–4. szám jegy 5–8. szám jegy

01 an gol
02 arab
03 bol gár
04 ci gány (lo vá ri)
05 cseh
06 dán
07 esz pe ran tó
08 finn
09 fran cia
10 hé ber
11 hol land
12 hor vát
13 ja pán
14 kí nai
15 la tin
16 len gyel
17 ma gyar (mint ide gen nyelv)
18 né met
19 nor vég
20 olasz
21 orosz
22 por tu gál
23 ro mán
24 spa nyol
25 svéd
26 szerb
27 szlo vák
28 szlo vén
29 tö rök
30 ukrán
31 újgörög
32 egyéb

1000 KER A1 – mi ni mum szint
2000 KER A2 – alap szint
3000 KER B1 – kü szöb szint (ha gyo má nyos alap fo kú nyelv tu dás nak meg fe le lõ)
4000 KER B2 – kö zép szint (ha gyo má nyos kö zép fo kú nyelv tu dás nak meg fe le lõ)
5000 KER C1 – ha la dó szint (ha gyo má nyos fel sõ fo kú nyelv tu dás nak meg fe le lõ)
6000 KER C2 – mes ter szint (anya nyel vi szin tet közelítõ)
7000 – egyedi tematikájú képzés

II. Szak mai kép zés ese tén 6, 8 vagy 15 szám jegy bõl álló azo no sí tót kell al kal maz ni az aláb bi ak sze rint:

a) OKJ kép zé sek ese té ben:

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let alap ján az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be
(OKJ-be) tar to zó, ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés re fel ké szí tõ kép zés ese tén a ren de let ben meg ha tá ro zott 8 szám jegy -
bõl álló azo no sí tót kell al kal maz ni. Az azo no sí tó a több ször mó do sí tott 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. számú mel lék le -
té ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek mi nisz te ri ren de let ben tör té nõ ki adá sá ig, de leg ké -
sõbb 2008. de cem ber 31-ig al kal maz ha tó.



2007/15. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 749

Azon Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek ese té ben, ame lyek a több ször mó do sí tott 1/2006. (II. 17.)
OM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tók, és a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter a szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye ket ren de let ben már ki ad ta, a szak ké pe sí tés 15 szám je gyû azo no sí tó ját kell al kal maz ni. 

b) A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. (Sztv.) tör vény ha tá lya alá tar to zó, de az OKJ-ben nem sze rep lõ szak ké pe -
sí tés re fel ké szí tõ kép zé sek ese té ben az aláb bi ak sze rin ti 6 szám je gyû azo no sí tót kell al kal maz ni:
Az azo no sí tó 1–4. szám je gye az aláb bi ak sze rint:

1400 Ok ta tói, pe da gó gi ai ké pe sí té sek
1800 Mû vé sze ti ké pe sí té sek
3400 Gaz da sá gi és igaz ga tá si ké pe sí té sek
4600 Szá mí tás tech ni kai ké pe sí té sek
5000 Egész ség ügyi ké pe sí té sek
5200 Kis- és nagy üze mi ipa ri ké pe sí té sek
5400 Mû sza ki, tech ni ku si ké pe sí té sek
5800 Épí té sze ti ké pe sí té sek
6200 Me zõ-, er dõ- és hal gaz da sá gi ké pe sí té sek
6600 Ház tar tás-gaz da sá gi ké pe sí té sek
7000 Szál lí tá si, hír köz lé si ké pe sí té sek
7800 Sze mé lyi szol gál ta tá si, ven dég lá tói, ke res ke del mi, ide gen for gal mi ké pe sí té sek
8400 Kul tu rá lis és tá jé koz ta tá si ké pe sí té sek
8900 Egyéb, más ága zat ba nem so rol ha tó ké pe sí té sek

Az azo no sí tó 5–6. szám je gye:
10 nem zet kö zi leg el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ kép zés ese tén
20 egyéb ese tek ben

c) Az ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés re fel ké szí tõ kép zés 8 szám jegy bõl álló azo no sí tó ja:
71 350000

d) A Sztv. ha tá lya alá nem tar to zó, ha tó sá gi jel le gû ké pe sí té sek re fel ké szí tõ kép zé sek 6 szám jegy bõl álló azo no sí tói:
Az azo no sí tó 1–4. szám je gye:

5301 Hi va tá sos bel ví zi ha jós ké pe sí tés
5302 Hi va tá sos ten ge rész ké pe sí tés
5303 Kedv te lé si célú bel ví zi ké pe sí tés
5304 Kedv te lé si célú ten ge ri ké pe sí tés
5305 Ha jó zá si üze mel te té si ve ze tõ ké pe sí tés
5311 Or szá gos köz for gal mú vas úti jár mû ve ze tõi ké pe sí té sek
5312 He lyi köz for gal mú vas úti jár mû ve ze tõi (szak ok ta tói) ké pe sí té sek
5313 Sa ját hasz ná la tú vas úti jár mû ve ze tõi ké pe sí té sek
5314 Bá nya vas úti jár mû ve ze tõi ké pe sí té sek
5321 Bel föl di köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ gép ko csi-ve ze tõi ké pe sí té sek
5322 Bel föl di áru fu va ro zá si, sze mély szál lí tá si vál lal ko zói ké pe sí té sek
5323 Nem zet kö zi gép ko csi-ve ze tõi ké pe sí té sek
5324 Nem zet kö zi áru fu va ro zói, sze mély szál lí tá si vál lal ko zói ké pe sí té sek
5325 Jár mû ve ze tõ-kép zés hez kap cso ló dó ké pe sí té sek
5326 Egyéb köz le ke dé si szak ké pe sí té sek
5327 Köz le ke dé si ha tó sá gi te vé keny ség hez szük sé ges képesítések
5330 Köz úti jár mû ve ze tõi ka te gó ri ás szak ké pe sí té sek
5340 Víz ügyi szak ága zat
5350 Hír köz lé si szak ága zat
5361 Ma gán pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (PPL)
5362 Nö ven dék pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (SPL)
5363 Ej tõ er nyõs szak szol gá lat
5364 Ma gyar ke res ke del mi pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (HCPL)
5365 Ke res ke del mi pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (CPL)
5366 Köz for gal mi pi ló ta szak szol gá la ti en ge dély (ATPL)
5367 Légi jár mû ha jó zó sze mély zet szak szol gá la ti en ge dély
5368 Föl di szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge dély
5369 Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá lat
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5370 Út épí té si ké pe sí té sek

6400 Nö vény vé del mi, nö vény-egész ség ügyi ké pe sí té sek

6425 Ál lat vé del mi, ál lat-egész ség ügyi ké pe sí té sek

6450 Élel mi szer-el len õr zé si, élel mi szer-hi gi é ni ai ké pe sí té sek

6475 Me zõ-, er dõ-, hal- és vad õri ké pe sí té sek

Az azo no sí tó 5–6. szám je gye:

10 nem zet kö zi leg el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ kép zés ese tén

20 egyéb ese tek ben

III. A fel nõtt kép zé si szol gál ta tá sok 2 szám je gyû azo no sí tói:

91 elõ ze tes tu dás szint fel mé rés

92 pá lya ori en tá ci ós, pá lya kor rek ci ós ta nács adás

93 kép zé si szük ség le tek fel mé ré se és kép zé si ta nács adás

94 el he lyez ke dé si ta nács adás

95 ál lás ke re sé si tech ni kák

96 egyéb”

4. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let hez

Beszámoló
a ..................................... nyilvántartási számú

felnõttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó) tevékenységérõl

.............  év ......... hó ..... nap és .............  év ......... hó ..... nap között

A kép zõ in téz mény (egyé ni vál lal ko zó) neve: ..................................................................................................................

 szék he lye: ......................................................................................................................................................................

1. A kép zést vég zõ ok ta tók ada tai:

1.1. Az in téz ménnyel (egyé ni vál lal ko zó val) mun ka vi szony ban álló ok ta tók szá ma: 

1.2. Az in téz ménnyel (egyé ni vál lal ko zó val) mun ka vi szony ban álló ok ta tók meg osz lá sa is ko lai vég zett ség sze rint:

          egye te mi vég zett sé gû .......................................................................................................... fõ

          fõ is ko lai vég zett sé gû ........................................................................................................... fõ

          kö zép is ko lai vég zett sé gû....................................................................................................... fõ

1.3. A kép zõ in téz ménnyel (egyé ni vál lal ko zó val) a be szá mo lá si idõ szak ban mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog-
      vi szony ban (meg bí zás, vál lal ko zás) álló ok ta tók szá ma: ............... fõ

2. A be szá mo lá si idõ szak ban be fe je zett kép zé sek:

Sor-
szám

A kép zés A kép zést meg kez dõk
lét szá ma

 (fõ)

A kép zés be fe je zé sé ig
le mor zso ló dot tak szá ma

(fõ)
meg ne ve zé se

(a nyil ván tar tás sal me ge gye zõ en)
azo no sí tó ja óra szá ma

1.

2.

3.

4.

5.



2007/15. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 751

3. A fel nõtt kép zé si te vé keny ség hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok:

Sor-
szám

A fel nõtt kép zé si szol gál ta tás meg ne ve zé se Azo no sí tó
A be szá mo lá si idõ szak ban

a szol gál ta tást igény be ve võk szá ma

1. Elõ ze tes tu dás szint fel mé rés 91

2. Pá lya ori en tá ci ós, pá lya kor rek ci ós ta nács adás 92

3. Kép zé si szük ség le tek fel mé ré se és kép zé si ta nács adás 93

4. El he lyez ke dé si ta nács adás 94

5. Ál lás ke re sé si tech ni kák 95

6. Egyéb 96

Kelt: ......................, 20.....................

A be szá mo ló el ké szí té sé ért fe le lõs ve ze tõ A ki töl tõ
neve: .............................................................................. neve: .................................................................................
be osz tá sa: ...................................................................... be osz tá sa: .........................................................................
te le fon szá ma: ................................................................. te le fon szá ma: ...................................................................
alá írá sa: ......................................................................... alá írá sa: ...........................................................................”

5. szá mú mel lék let a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let hez

Kérelem
a belsõ képzést folytató intézmények egyszerûsített nyilvántartásba vételéhez

A bel sõ kép zést foly ta tó in téz mény:

adó szá ma:          

KSH azo no sí tó ja:              

törzs szám
(az adó szám elsõ
 nyolc szám je gye)

szak ága za ti
kód 
(TEÁOR)

gaz dál ko dá si
for ma kód

te rü le ti
(me gye)
kód

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.) OM
ren de let alap ján ké rem az aláb bi  bel sõ kép zést foly ta tó in téz mény  nyil ván tar tás ba vé te lét:
Az in téz mény  neve: ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Az in téz mény szék he lye: ..................................................................................................................................................

Az in téz mény le ve le zé si címe: ..........................................................................................................................................

Te le fon szá ma: .................................................................. Fax szá ma: .............................................................................

E-ma il címe: .................................................................... Web lap címe: ........................................................................

Te lep he lyei: .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(pos tai irá nyí tó szám, hely ség, út, utca, tér, ház szám)

To váb bi te lep he lyek ese té ben kü lön la pon foly tat ha tó.



752 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/15. szám

Az in téz mény ko ráb bi nyil ván tar tá si szá ma a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let sze rint: .................................................
............................................................................................................................................................................................

Az in téz mény ve ze tõ jé nek neve, el ér he tõ sé ge: .................................................................................................................

A fel nõtt kép zé si te vé keny ség cél ja:
  Ál ta lá nos kép zés  Nyel vi kép zés  Szak mai kép zés  Szol gál ta tás  

Egy út tal ki je len tem, hogy
– az in téz mény nek nincs az adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
– az in téz mény nek  nincs tar to zá sa a Mun ka erõ pi a ci Alap Kép zé si Alap ré sze felé,
– az in téz mény  nem áll csõd-, vég el szá mo lá si és fel szá mo lá si el já rás ha tá lya alatt.
A ké re lem hez csa tolt összes do ku men tum szá ma: ………… db.

Kelt: ………………………, 20…………………………

P. H.
.................................................

cég sze rû alá írás”

6. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let hez

Beszámoló
a ...........................  nyilvántartási számú

bel sõ kép zést foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet, in téz mény te vé keny sé gé rõl
............... év ......... hó ....... nap és ............... év ......... hó ....... nap között

A gaz dál ko dó szer ve zet, in téz mény neve: ........................................................................................................................

 szék he lye: ......................................................................................................................................................................

A gaz dál ko dó szer ve zet, in téz mény hi va ta lo san rö vi dí tett neve: .....................................................................................

1. A kép zést vég zõ ok ta tók ada tai:

A gaz dál ko dó szer ve zet tel, in téz ménnyel mun ka vi szony ban álló, bel sõ kép zés ben
ok ta tók száma (fõ): ......................
A gaz dál ko dó szer ve zet tel, in téz ménnyel egyéb jog vi szony ban (meg bí zás, vál lal ko zás)
álló ok ta tók száma (fõ): ......................

2. A be szá mo lá si idõ szak ban a fog lal koz ta tot tak át la gos lét szá ma és a fel nõtt kép zés ben részt ve võk szá ma:

Fog lal koz ta tot tak át la gos lét szá ma (fõ):
Fel nõtt kép zés ben részt  ve võk szá ma (fõ):

3. A be szá mo lá si idõ szak ban foly ta tott kép zé sek:

Sor -
szám

Fel nõtt kép zé si te vé keny ség
A kép zés Részt ve võk

szá mameg ne ve zé se (a nyil ván tar tás sal me ge gye zõ en) azo no sí tó ja óra szá ma

1. Ál ta lá nos kép zés
2. Szak mai kép zés
3. Nyel vi kép zés
4. Fel nõtt kép zé si

szol gál ta tás

Kelt: .................................., 20................................

A be szá mo ló el ké szí té sé ért fe le lõs ve ze tõ A ki töl tõ
neve: .............................................................................. neve: .................................................................................
be osz tá sa: ...................................................................... be osz tá sa: .........................................................................
te le fon szá ma: ................................................................. te le fon szá ma: ...................................................................
cég sze rû alá írá sa: .......................................................... alá írá sa ............................................................................”



A szociális és munkaügyi miniszter
7/2007. (II. 12.) SZMM

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények
ellenõrzése során kiszabható bírságról  szóló
1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
10.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-ának
e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek el len õr zé se so -
rán ki szab ha tó bír ság ról  szóló 1/2005. (I. 19.) FMM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ren de let ha tá lya ki ter jed)
,,c) a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis

mun ka ügyi köz pon tok ra,”

2.  §

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

„(1) A fel nõtt kép zé si te vé keny sé get jog sze rût le nül
foly ta tó in téz ménnyel szem ben bír ság ki sza bá sá ra a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.) OM
ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pont (a továb biak ban: mun ka ügyi köz -
pont) jo go sult.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A ki ren delt szak ér tõ vé le mé nyé nek elõ ter jesz tése
ér de ké ben az érin tett in téz mény szék he lyén, il let ve a kép -
zé si hely szí ne ken szem lét tart hat, a fel nõtt kép zés sel kap -
cso la tos do ku men tu mok ba be te kint het.”

4.  §

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

„(4) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló jog erõs ha tá ro za tot
köz zé kell ten ni a mun ka ügyi köz pont hon lap ján. A fel -
nõtt kép zé si te vé keny ség tõl el til tást ki mon dó ha tá ro za tot

an nak jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül meg 
kell kül de ni a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nak,
és köz zé kell ten ni an nak hon lap ján.”

5.  §

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

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1006/2007. (II. 12.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv
operatív programjai keretében

2007. februárban megindítandó támogatási
konstrukciókról

A Kor mány a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
ná lá sa, to váb bá a köz igaz ga tás szín vo na lá nak eme lé se ér -
de ké ben egyet ért az zal, hogy a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség el in dít sa az aláb bi pá lyá za to kat és ki emelt pro jek -
te ket:

a) a Tár sa dal mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram ke re té -
ben: mun ka erõ pi a ci és szo ci á lis szol gál ta tá sok aka dály -
men te sí té se;

b) a Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ram ke re té -
ben: új pá lya prog ram;

c) az Ál lam re form ope ra tív prog ram ke re té ben: sze -
mély ügyi köz pont szer ve zet fej lesz té si és teljesítmény -
értékelési pro jekt; köz fel ada tok fe lül vizs gá la ta; egyes in -
téz mé nyek szer ve zet fej lesz té se;

d) a Vég re haj tá si ope ra tív prog ram ke re té ben: a tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá ért fe le lõs köz pon ti in téz mé nyek ka -
pa ci tá sá nak biz to sí tá sa; az in téz mény rend szer egé szé nek
fel ké szü lé sét se gí tõ kép zé si, hu mán erõ for rás-me nedzs -
ment prog ra mok ki dol go zá sa és vég re haj tá sa; az EU elõ -
írá sa i nak meg fe le lõ, egy ben az in téz mény rend szer ben
dol go zók mun ká ját tá mo ga tó IT rend szer fej lesz té se; fej -
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lesz té si prog ra mok ér té ke lé se, a fo lya ma tos ér té ke lés
rend sze ré nek mû köd te té se, ta nul má nyok, út mu ta tás ké szí -
té se; a le het sé ges ked vez mé nye zet tek és a szé le sebb köz -
vé le mény tá jé koz ta tá sa; to váb bá

e) va la mennyi ope ra tív prog ram ke re té ben: szak mai se -
gít ség nyúj tás sal össze füg gõ te vé keny sé gek.

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 28.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
17/2007. (II. 12.) ME

határozata

az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának
felkérésérõl

Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV. tör vény 17/C. §
(1) be kez dé se alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter ja vas la tá ra

dr. Kál lai Ernõ szo ci o ló gust, az MTA Et ni kai-Nem ze ti
Ki sebb ség ku ta tó In té zet Ro mo ló gi ai Ku ta tó cso port ve ze -
tõ jét

az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let tag sá gi te en -
dõ i nek el lá tá sá ra – 2007. feb ru ár 1-jei ha tállyal, hat éves
idõ tar tam ra – 

fel ké rem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. december 1-jei ülésérõl

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács foly tat ta a
2006. ok tó ber 27-én meg kez dett 2007. évi bértárgyalá -
sokat.

1.1. A na pi rend hez kap cso ló dó an az OÉT tá jé koz ta tást
ka pott az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló T/1297. szá mú tör vényjavaslathoz az OÉT 2006.
 november 22-i ülé sén el hang zott és a Kor mány ál tal tá mo -
ga tott ja vas la tok ról. E sze rint a Kor mány tá mo gat ta a kö -
vet ke zõ ket:

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó val össze füg gés ben:
– az ét ke zé si hoz zá já ru lás ér ték ha tá ra 4500 fo rint ról

5000 fo rint ra, me leg ét kez te tés ese tén 9000 fo rint ról
10 000 fo rint ra emel ked jék,

– az is ko la kez dé si tá mo ga tás ér ték ha tá ra 19 000 fo rint -
ról 20 000 fo rint ra emel ked jen,

– az adó men tes üdü lé si csekk jut ta tás ki ter jed a szö vet -
ke ze tek, a gaz da sá gi tár sa ság tag ja i ra, a kö ze li hoz zá tar -
tók ra, il let ve az el hunyt ta gok kö ze li hoz zá tar to zó i ra,

b) az adó zás rend jé vel össze füg gés ben: a mun ka vál la -
lók jö võ re az ön be val lá son túl to vább ra is az adó ha tó sá gi
és a mun kál ta tói szja adó meg ál la pí tás kö zött választ -
hatnak,

c) a jö ve dé ki ter mé kek kel el kö ve tett jog sér té sek hez
kap cso ló dó bün te té sek kel össze füg gés ben: az üz let be zá -
rás csak a ke res ke del mi mennyi sé get meg ha la dó ha mis
vagy csem pé szett áruk ese té ben el kö ve tett jog sér tés nél
 maradna fenn,

d) az il le té kek kel össze füg gés ben:
– a 2006. de cem ber 31-éig lét re jött és tel je sí tett in gye -

nes esz köz át adá sok alap ján tör té nõ va gyon szer zés után
– a gép jár mû és az in gat lan át adá sá ra irá nyu ló ügy le tek ki -
vé te lé vel – nem kell meg fi zet ni az aján dé ko zá si il le té ket,

– az aján dé ko zá si il le ték kel kap cso la tos ren del ke zé sek
pon to sí tá sa,

e) a tár sa sá gi adó val össze füg gés ben:
– adó ked vez mény ve he tõ igény be a szö vet ke ze tek ál tal 

kép zett kö zös sé gi alap kö zös fel hasz ná lá sá ra jutó ré szé re,
– a kö zös sé gi alap fel hasz ná lá sa alap ján fel me rült költ -

ség a vál lal ko zás ér de ké ben el is mert költ ség nek mi nõ sül.

1.2. A fen ti ek re is fi gye lem mel, a 2007. évi bér tár gya -
lá so kat foly tat va:

a) A mun ka vál la lói ol dal sür get te a 2007. évi bér meg -
ál la po dás meg kö té sét. A tár gya lá so kat a gaz da sá gi nö ve -
ke dés, a ter me lé keny ség- és bér ala ku lás fo lya ma ta i nak
kor rekt, re á lis be mu ta tá sá val tar tot ta szük sé ges nek meg -
ala poz ni. Rá mu ta tott arra, hogy a já ru lék emel ke dés és az
ÁFA-nö ve ke dés 2006 szep tem be ré tõl és 2007 ja nu ár já tól
je len tõ sen ron tot ta a mun ka vál la lók re ál po zí ci ó it. Ezen
kor mány za ti in dít ta tá sú lé pé sek vi szon zá sá ul a kor mány -
ol dal nak ér dem ben kel le ne részt ven nie az OÉT-ben fo lyó
bér tár gya lá sok ban. Ki fej tet te azt az ál lás pont ját, hogy a
gaz da ság ál tal biz to sí tott le he tõ sé gek tõl messze van a kor -
mány za ti ja vas lat, s kü lö nös kép pen tá vol van at tól a mun -
kál ta tói ol dal aján la ta.

b) A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, ab ban ér de kelt, hogy
lét re jöj jön a meg ál la po dás úgy a 2007. évi bér aján lás, mint 
a ga ran tált bér mi ni mu mok vo nat ko zá sá ban.
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En nek ér de ké ben to váb bi ága za ti szin tû tár gya lá sok ra
tesz ja vas la tot. To vább ra is fenn tart ja az ál ta la re á lis nak
tar tott, ko ráb ban 3,5–6 szá za lé kos bér aján lá si ja vas la tát.
Je lez te, hogy az ága za ti tár gya lá sok ered mé nyé nek függ -
vé nyé ben az OÉT ple ná ris ülé sen vissza tér a há rom éves
meg ál la po dás ban sze rep lõ ga ran tált bér mi ni mu mok ra.

c) A kor mány za ti ol dal ál ta lá nos elv ként rög zí tet te, hogy
szá má ra el fo gad ha tó min den olyan két ol da lú mun kál ta tói és
mun ka vál la lói meg ál la po dás, amely a kon ver gen cia prog ram
ál tal ki je lölt mak ro pá lya ke re te in be lül ma rad.

2. Az OÉT ré szé re a kor mány ol dal be ter jesz tet te elõ -
ter jesz tését a Tár sa dal mi Pár be széd Köz pont lét re ho zá sá -
ról. A mun ka vál la lói ol dal kez de mé nye zé se alap ján az
OÉT úgy dön tött, hogy a Köz pont fel adat kör ének ponto -
sításáról to váb bi há rom ol da lú egyez te tést tart szük sé ges -
nek az ága za ti pár be széd bi zott sá gok kép vi se lõ i nek be vo -
ná sá val.

3. Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta a kor mány ol -
dal szak mai ja vas la tát a Ro má nia és Bul gá ria csat la ko zá -
sát kö ve tõ mun ka erõ-pi a ci sza bá lyo zás ra vo nat ko zó an.

A ja vas lat alap vo ná sa i ban vá zol ta a szak mai sza bá lyo -
zá si el gon do lást, amely nek rész le te it az el kö vet ke zõ idõ -
szak ban kell ki dol goz ni, fi gye lem mel a to váb bi mun ka -
erõ-pi a ci elem zé sek re, a ké szü lõ ha tás ta nul má nyok ra, a
ha zai szo ci á lis part ne rek, a gaz da sá gi sze rep lõk vé le mé -
nyé re, va la mint az EU tag ál la mok for má ló dó dön té se i re.

A szak mai ja vas lat tal kap cso lat ban – amely alap ve tõ en
fo ko za tos és rész le ges mun ka erõ-pi a ci nyi tást tar ta na
 indokoltnak a két or szág ese té ben – a szo ci á lis part ne rek
az aláb bi a kat fo gal maz ták meg:

A mun ka vál la lói ol dal úgy fog lalt ál lást, hogy a ro mán és a 
bol gár mun ka vál la lók kal szem ben Ma gyar or szág ne al kal -
maz zon kor lá to zást. Ugyan ak kor meg kell aka dá lyoz ni il le -
gá lis fog lal koz ta tá su kat, ese tük ben is le gyen  érvényes a ma -
gyar or szá gi mi ni mál bér, mû köd jön a re giszt rá ció. Ele mez ni
kell, hogy a szol gál ta tá sok im port ja ese té ben nem ke rül he -
tõ-e meg a ma gyar or szá gi mi ni mál bér kö te le zõ al kal ma zá sa.
A kon fö de rá ci ók fon tos nak tar tot ták, hogy a csat la ko zást kö -
ve tõ új hely zet min den fon tos kér dés ben rész le tes sza bá lyo -
zás mel lett ala kul jon ki, és az OÉT rend sze re sen tá jé ko zód -
jon a fo lya ma tok alaku lásáról.

A mun kál ta tói ol dal nak nem volt egy sé ges ál lás pont ja
a sza bá lyo zás ról. A Kor mány ra bíz za a dön tést az zal, hogy 
rész le ges nyi tás ese tén az ága za tok, cso por tok ki vá lasz tá -
sá nál a Kor mány ve gye figye lembe az ér dek kép vi se le tek
vé le mé nyét. Szük sé ges nek tart ják a kö te le zõ adat köz lés
el ren de lé sét, a re giszt rá ci ót, és in do kolt eset ben szank ci ók 
al kal ma zá sát.

A kon zul tá ció alap ján az OÉT ja va sol ta, hogy rész le ges
nyi tás ese tén a szak mák lis tá já nak össze ál lí tá sá nál a Kor -
mány von ja be a szo ci á lis part ne re ket.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

617393G

967709A

643445E

644964C

478501E

373666A

650473A

892285D

385077G

945856G

209018C

434065A

299337D

985061C

193180C

068294G

003782C

410875E

480552B

534057A

422649F

901745B

884550C

903342F

095307G

844381A

688498D

746946C

641916E

388798D

810142B

075888D

757156A

574987B

128157D

513350F

898961E

540026D

827002D

955968F

945281E

942516E
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125521D

519806B

662916B

362449B

511053E

319287A

981177F

556707A

365512F

464800G

486813E

582094D

707355B

431616A

212826E

508506C

893107E

065583D

753229D

115384E

382542D

074950E

326528E

616277B

778728B

279454F

783447F

457157D

127628F

244963D

015257G

821200F

560150B

891270B

404879D

649106F

464585E

498870A

713975A

736377D

716134A

755610B

040758A

753122D

652585D

108213B

576433F

520353G

631200F

775011A

740219C

202074G

757009D

275397F

122000G

843181C

243173A

343634E

210614F

043396B

854489A

410759C

884791E

808909C

273342B

742453C

538250B

809949F

045744G

420234E

346031C

536158A

430916A

263315A

367595D

257942F

992026A

801387G

066696C

392446D

844500D

745495B

677836B

553616C

445296B

596379B

065384C

908343A

689261D

719341A

765419G

785735B

626336A

397815E

620581F

927490E

257133D

347111F
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080052D

319150B

734282D

722175D

876197A

288881E

822802C

475380F

722292D

315766B

094231D

738108D

543764A

228202G

101760F

324358C

388826F

163069B

018508A

966396C

289546E

411204G

128661G

513739G

672097D

083268D

804216B

884532F

778515C

322510E

452700F

059453A

193055C

183019B

578603D

079064G

983887F

481926D

685486B

091126E

558083D

741718G

499609C

387055F

598691E

963142F

148790C

418359F

519526A

052016B

981678D

432141E

350456F

242094A

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal
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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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 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): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0376 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


