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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi LXI.
tör vény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. tör vény

és egyéb tör vények módosításáról*

Az Or szág gyû lés a gaz da sá gi tár sa sá gok – kü lö nö sen a
ha zai kis- és kö zép vál lal ko zá sok – pi ac ra lé pé sé nek gyor -
sí tá sa, egy sze rûb bé és ol csób bá té te le ér de ké ben a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak -
ban: Ctv.) 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég név nek a vá lasz tott cég for ma meg ne ve zé sét,
valamint leg alább a ve zér szót kell tar tal maz nia.

(2) A ve zér szó elõ se gí ti a cég azo no sí tá sát, illetve más,
azo nos vagy ha son ló te vé keny sé gû cég tõl  való meg kü lön -
böz te té sét. A ve zér szó a cég név ben az elsõ he lyen áll. A
ve zér szó ide gen nyel vû ki fe je zés, rö vi dí tés és mo za ik szó
is le het, ame lyet la tin be tûk kel kell fel tün tet ni. A cég név -
ben a ve zér szón kí vül csak ma gyar sza vak sze re pel het nek,
a ma gyar he lyes írás sza bá lya i nak meg fele lõen. A cég név -
ben rö vi dí tés csak a ve zér szó ese tén, illetve a cég for ma
meg ha tá ro zá sá nál le het sé ges.”

2.  § (1) A Ctv. 6.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság – jogi kép vi se lõ ál tal elekt ro ni kus
úton be nyúj tott ké re lem re, il le té k meg fi ze té se el le né ben –
a ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka na pon be lül meg -
vizs gál ja, hogy a vá lasz tott el ne ve zés sel az in for má ció ké -
rés idõ pont já ban a cég nyil ván tar tás ban be jegy zett vagy
be jegy zés alatt álló, illetve név fog la lás ha tá lya alatt álló
más cég sze re pel-e.

(3) Ha a vá lasz tott cég név a cég nyil ván tar tás ba be je -
gyez he tõ, a cég bí ró ság vég zé sé vel a meg je lölt cég ne vet
hat van na pos idõ tar tam ra a ké rel me zõ ré szé re le fog lal ja és
a cég ne vek elekt ro ni kus úton ve ze tett nyil ván tar tá sá ban
fel tün te ti. Ez alatt az idõ alatt más jog alany ezzel a cég név -
vel a cég nyil ván tar tás ba nem je gyez he tõ be, illetve a cég -
név nem fog lal ha tó le. A cég bí ró ság nak a nyil ván tar tás ba
vé tel el uta sí tá sá ról ho zott ha tá ro za ta ellen jog or vos lat nak
he lye nincs. Ha a cég be jegy zé sé re, illetve a cég név vál to -
zá sá nak be jegy zé sé re irá nyuló ké re lem be nyúj tá sá ra hat -
van na pon be lül nem ke rül sor, a név fog la lás meg szû nik.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Ctv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki, 
és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik.

„(4) A név fog la lás egy sze ri al ka lom mal 8 nap pal meg -
hosszab bo dik, ha ugyan a hat van na pos ha tár idõ le járt, a
cég ne vet le fog la ló jog alany be jegy zé si ké rel mét el uta sí -
tot ták, de azt 8 na pon be lül is mé tel ten be ad ja.”

3.  § A Ctv. 7.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég szék he lye a cég be jegy zett iro dá ja. A be jegy -
zett iro da a cég le ve le zé si címe, az a hely, ahol a cég üz le ti
és hi va ta los ira ta i nak át vé te le, ér kez te té se, õr zé se, ren del -
ke zés re tar tá sa, valamint ahol a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott, a szék hellyel össze füg gõ kö te le zett sé gek tel je -
sí té se tör té nik. A cég nek a szék he lyét cég táb lá val kell
meg je löl nie. A cég lé te sí tõ ok ira ta úgy is ren del kez het,
hogy a cég szék he lye egy ben a köz pon ti ügy in té zés (dön -
tés ho za tal) he lye. Amennyi ben a cég szék he lye nem azo -
nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel, a köz pon ti ügy in té zés
he lyét a lé te sí tõ ok ira tá ban és a cég jegy zék ben fel kell tün -
tet ni. A cég el já rás szem pont já ból szék hely nek mi nõ sül a
kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, a külföl -
diek köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te, valamint az
euró pai gaz da sá gi egye sü lés te lep he lye is.

(2) A cég te lep he lye a te vé keny ség gya kor lá sá nak a cég
tár sa sá gi szer zõ dé sé ben, ala pí tó ok ira tá ban, alap sza bá lyá -
ban (a továb biak ban együtt: lé te sí tõ ok ira tá ban) fog lalt
olyan tar tós, ön ál ló sult üz le ti (üze mi) le te le pe dés sel járó
he lye, amely a cég szék he lyé tõl el té rõ he lyen ta lál ha tó, a
cég fi ók te le pe pe dig olyan te lep hely, amely más te le pü lé -
sen – ma gyar cég kül föl dön lévõ fi ók te le pe ese tén más or -
szág ban – van, mint a cég szék he lye. Ez a sza bály irány adó 
a kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, illetve a
kül föl di ek köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese té ben
is.”

4.  § A Ctv. a 7.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 7/A–7/B.  §-sal
egé szül ki:

„7/A.  § A cég szék he lye ként a cég jegy zék be annak az
ügy véd nek (ügy vé di iro dá nak) a szék he lye is be je gyez he -
tõ, amely – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – a cég
meg bí zá sá ból gon dos ko dik a cég üz le ti és hi va ta los ira ta i -
nak át vé te lé rõl, ér kez te té sé rõl, meg õr zé sé rõl, ren del ke -
zés re tar tá sá ról, valamint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott, a szék hellyel össze füg gõ kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé rõl, így kü lö nö sen a cég szék he lyé hez és a cég ira tok hoz
kap cso ló dó ha tó sá gi kény szer in téz ke dé sek tû ré sé rõl
(szék hely szol gál ta tás).

7/B.  § Az e tör vény sze rint a cég nyil ván tar tás ba be jegy -
zett cég az Euró pai Unió más tag ál la má ban is jo go sult te -
vé keny sé ge el sõd le ges foly ta tá sá ra, ille tõ leg te vé keny sé -
ge gya kor lá sa el sõd le ges he lyét az Euró pai Unió más tag -
ál la má ba is át he lyez he ti. A cég ezi rá nyú dön té se – kü lön
tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – nem igény li a
szék he lyé re vo nat ko zó cég be jegy zés mó do sí tá sát.”
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5.  § A Ctv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Amennyi ben azt a cég be jegy zé si (vál to zás be -

jegy zé si) ké re lem hez csa tol ták, a cég jegy zés re jo go sult -
nak a cég ne vé ben olyan mó don, illetve for má ban kell alá -
ír nia, aho gyan azt a hi te les cég alá írá si nyi lat ko zat (a köz -
jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dány), illetve
az ügy véd ál tal el len jegy zett alá írás-min ta tar tal maz za.

(2) A cím pél dá nyon (alá írás-min tán) – a lé te sí tõ ok ira -
tá ban fog lal tak kal egye zõ en – fel kell tün tet ni a cég ne vét,
a cég jegy zés re jo go sult ne vét, la kó he lyét, a kép vi se let jog -
cí mét (pl. ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, mun ka vál laló), a cég jegy -
zés mód ját, valamint a cég jegy zés re jo go sult alá írá si min -
tá ját. A cég jegy zés re jo go sult mun ka vál laló ké ré sé re az
alá írá si cím pél dá nyon a cég nél el lá tott fel adat kö re, be osz -
tá sa is sze re pel tet he tõ.

(3) Az ügy véd az alá írás-min tát ki zá ró lag cég be jegy zé si 
(vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán je gyez he ti ellen ab ban
az eset ben, amennyi ben a cég lé te sí tõ ok ira tát vagy a lé te -
sí tõ ok ira ta mó do sí tá sát is õ ké szí ti (szer kesz ti) és jegy zi
ellen, és az alá írás-min ta a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy -
zé si) ké re lem mel lék le tét ké pe zi.

(4) A cég ké rel mé re a cég jegy zék tar tal maz za a cég -
jegy zés re jo go sult – kü lön jog sza bály sze rin ti – elekt ro ni -
kus cím pél dá nyá ról ké szí tett ta nú sít vá nyát is. A cég jegy -
zék be be jegy zett ta nú sít vánnyal ren del ke zõ elekt ro ni kus
alá írás a cég jegy zés re jo go sult cég sze rû alá írá sá nak mi nõ -
sül.”

6.  § A Ctv. a 21.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
21/A–21/B.  §-sal egé szül ki:

„21/A.  § (1) Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény a cé get köz vet le nül kö te le zi arra, hogy a
Cég köz löny ben köz le ményt te gyen köz zé, a cég vá lasz tá -
sa sze rint e kö te le zett sé gé nek a cég hon lap ján  való – e tör -
vény sze rin ti – köz zé té tel lel is ele get te het. Eb ben az eset -
ben a hon la pon  való köz zé té tel a Cég köz löny ben  való köz -
zé té tel nek mi nõ sül, és a köz zé té tel meg tör tén té nek iga zo -
lá sa ként a cég a Cég köz löny lap pél dá nyá nak csa to lá sa he -
lyett jo go sult a hon lap köz zé té tel cél já ra szol gá ló he lyé -
nek pon tos meg je lö lé sét meg ad ni.

(2) Amennyi ben a cég vá lasz tá sa sze rint a Cég köz löny -
ben tör té nõ köz zé té tel he lyett a hon lap ján te szi köz zé köz -
le mé nye it, e tényt és a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét
(hon lap) a cég jegy zék nek tar tal maz nia kell. A hon la pon
 való köz zé té tel lel egy ide jû leg a köz le ményt a cég kö te les
az is mert hi te le zõi szá má ra elekt ro ni kus úton is meg kül de -
ni, amennyi ben a hi te le zõ elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét a
cég gel kö zöl te.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a cég kö te les a hon -
lap ját fo lya ma to san mû köd tet ni, és a köz le ményt a hon lap -
ján olyan mó don sze re pel tet ni, amely iga zol ja a köz zé té tel
meg tör tén té nek idõ pont ját. Amennyi ben a cég a hon lap
fo lya ma tos mû köd te té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, a cég bí ró ság a cég gel szem ben tör vényességi fel ügye -
le ti el já rást foly tat hat le, és az el já rás so rán in téz ke dés ként
tö röl he ti a cég jegy zék bõl a hon lap el ér he tõ sé gét, illetve

azt a tényt, hogy a cég a köz vet len köz le mé nye it a hon lap -
ján te szi köz zé.

(4) Amennyi ben a cég a hon lap ját már nem kí ván ja
fenn tar ta ni, kö te les ezt a tényt a cég bí ró ság nak be je len te -
ni, kér ve a hon lap ra és a hon la pon  való köz zé té tel re vo nat -
ko zó ada tok tör lé sét. A be je len tés hez – elekt ro ni kus for -
má ban, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – kö te -
les csa tol ni a ko ráb ban a hon lap ján köz zé tett köz le mé nye it 
a cég ira tok kö zött  való el he lye zés cél já ból. A cég hon lap -
ján tör té nõ köz zé té tel rész le tes sza bá lya it ren de let ál la pít ja 
meg.

21/B.  § A cég a gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyét – leg ké sõbb a te vé keny ség
meg kez dé sé vel egy ide jû leg – vá lasz tá sa sze rint a Cég köz -
löny ben, vagy a cég hon lap ján kö te les köz zé ten ni. E ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó az ala pí tá si en ge dély te kin te -
té ben. A köz zé té tel re a 21.  §-ban és a 21/A.  §-ban fog lal tak 
meg fele lõen al kal ma zan dók.”

7.  § (1) A Ctv. 23.  §-ának (1) be kez dé se a je len le gi ren -
del ke zé sét köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A cég jegy zék ro va ta i nak el ne ve zé se an gol, né met,
fran cia és orosz nyel ven is meg je le nít he tõ.”

(2) A Ctv. a 23.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal
egé szül ki:

„23/A.  § (1) A cég bí ró ság a cég jegy zék ada ta it és a cég -
ira to kat az Euró pai Unió bár mely hi va ta los nyel vén is
nyil ván tart ja, ha a cég a cég be jegy zé si ké re lem hez csa tol ta 
a cég jegy zék ben sze rep lõ ada tok nak és a cég ira tok nak az
ál ta la vá lasz tott hi va ta los nyel ven ké szült – a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint arra jo go sult ál tal ké szí tett –
hi te les for dí tá sát.

(2) Tör vé nyi szer zõ dés min ta ese té ben a szer zõ dés min ta 
for dí tá sá nak csa to lá sá ra – az Euró pai Unió bár mely hi va -
ta los nyel vén tör té nõ nyil ván tar tás hoz – nincs szük ség.

(3) Ha a ma gyar nyel vû cég jegy zék be be jegy zett adat,
illetve cég irat és annak hi te les for dí tá sa egy más tól el tér, a
cég har ma dik sze méllyel szem ben nem hi vat koz hat a hi te -
les for dí tás ra. Har ma dik sze mély azon ban hi vat koz hat a
hi te les for dí tás ra, ki vé ve, ha a cég bi zo nyít ja, hogy a har -
ma dik sze mély a cég jegy zék be be jegy zett – ma gyar nyel -
ven nyil ván tar tott –, a for dí tás ban sze rep lõ tõl el té rõ ada tot
vagy cég ira tot is mer te.

(4) Amennyi ben a cég bí ró ság a cég cég jegy zék ada ta it a 
23.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely nyel ven is 
nyil ván tart ja, a 12.  §-ban meg ha tá ro zott köz ok ira tok ezen
a nyel ven is kér he tõ ek.”

8.  § (1) A Ctv. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal maz za]

„c) a cég szék he lyét, valamint ha a cég szék he lye nem
azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel, a köz pon ti ügy in -
té zés he lyét.”
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(2) A Ctv. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A cég jegy zék szük ség sze rint, va la mennyi cég ese té ben
tar tal maz za]

„e) a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét (hon lap, e-ma il), és
a cég erre vo nat ko zó dön té se ese tén azt a tényt, hogy a cég
a köz vet len köz le mé nye it a hon lap ján te szi köz zé,”

(3) A Ctv. 25.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ q)–t) pon -
tok kal egé szül ki:

[A cég jegy zék szük ség sze rint, va la mennyi cég ese té ben
tar tal maz za]

„q) ha a cég össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo lót
ké szí tõ anya vál la lat, illetve az össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo ló ba be vont le ány vál la lat, ezt a tényt, va la -
mennyi kap cso ló dó anya- és le ány vál la lat cég ne vé nek,
szék he lyé nek, cég jegy zék szá má nak, kül föl di cég ese tén
nyil ván tar tá si szá má nak és nyil ván tar tó ha tó sá gá nak fel -
tün te té sé vel,

r) a cég kép vi se le té re jo go sult elekt ro ni kus cím pél dá -
nyá nak ta nú sít vá nyát,

s) ha a cég a jegy zett tõ ké jét de vi zá ban ha tá roz za meg,
ezt a tényt, to váb bá a de vi za ne met,

t) a cég üz le ti évé nek mér leg for du ló nap ját, amennyi -
ben az üz le ti év el tér a nap tá ri év tõl.”

(4) A Ctv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A cég bí ró ság az (1) be kez dés p) pont já ban meg ha -
tá ro zott ada tot – az el is mert vál la lat cso port ural ko dó tag já -
nak a vál la lat cso port lét re ho zá sá ra vo nat ko zó be je len té se
alap ján – hi va tal ból jegy zi be a töb bi érin tett cég (el len õr -
zött tár sa ság) cég jegy zé ké be.”

(5) A Ctv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A cég bí ró ság az (1) be kez dés q) pont já ban meg ha -
tá ro zott ada tot – a bel föl di szék he lyû anya vál la lat, kül föl di 
szék he lyû anya vál la lat ese tén pe dig a bel föl di szék he lyû
le ány vál la lat be je len té se alap ján – hi va tal ból jegy zi be a
töb bi érin tett bel föl di cég cég jegy zé ké be. A be je len tést az
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló 18.  § sze rin ti le -
tét be he lye zé sé vel és köz zé té te lé vel egy ide jû leg kell meg -
ten ni.”

(6) A Ctv. 26.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m) pont tal egé szül ki:

[A cég jegy zék ben va la mennyi cég ese té ben fel kell tün -
tet ni a kö vet ke zõ, a köz hi te les nyil ván tar tás, illetve a hi te -
le zõk vé del me szem pont já ból je len tõs ada to kat is:]

„m) azt a tényt, ha a cég kép vi se le té re jo go sult sze mé -
lyé nek, to váb bá, ha a cég mi nõ sí tett több ség gel ren del ke zõ 
tag já nak (rész vé nye sé nek) kor lát lan fe le lõs sé gét ál la pí tot -
ták meg a cég tar to zá sa i ért; a kép vi se lõ, tag ne vét és la kó -
he lyét, a jog erõs bí ró sá gi dön tés szá mát és kel tét.”

(7) A Ctv. 26.  §-ának (3) be kez dé se a je len le gi ren del -
ke zé se ket köve tõen a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:

„A cég bí ró ság a per ben el já ró bí ró ság ér te sí té se alap ján
hi va tal ból jegy zi be az (1) be kez dés m) pont já ban meg ha -
tá ro zott ada to kat.”

9.  § A Ctv. 27.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(3) Kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese té ben]
„c) az üz let ré szen ala pí tott zá log jog té nyét, a zá log jo go -

sult ne vét (cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét), cég jegy -
zék szá mát (nyil ván tar tá si szá mát).”

10.  § (1) A Ctv. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a cég tag ja
a) bel föl di cég, annak cég jegy zék szá mát,
b) tár sa dal mi szer ve zet vagy ala pít vány, annak nyil -

ván tar tá si szá mát,
c) kül föl di cég vagy más szer ve zet, amennyi ben ilyen

adat tal ren del ke zik, nyil ván tar tá si szá mát és a nyil ván tar tó 
ha tó sá got
is fel kell tün tet ni a cég jegy zék ben.”

(2) A Ctv. 30.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A cég jegy zék va la mennyi cé ga dat ese té ben tar tal -
maz za a vál to zás idõ pont ját.”

(3) A Ctv. 30.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A cég a vál to zás be jegy zé si ké re lem ben meg ha tá -
roz hat ja a 24.  § (1) be kez dé sé nek b)–h) pont já ban, a 25.  §
(1) be kez dé sé nek a)–e), h), i) és l) pont já ban, to váb bá n) és 
p)–q) és t) pont já ban fog lalt ada tok vál to zá sá nak idõ pont -
ját. A vál to zás idõ pont ja azon ban nem le het ko ráb bi, mint
a vál to zás alap já ul szol gá ló ha tá ro zat meg ho za ta lá nak
nap ja. En nek hi á nyá ban vagy el lent mon dá sos ok ira tok
ese tén a vál to zás idõ pont ja az ala pul szol gá ló ha tá ro zat
meg ho za ta lá nak a nap ja.

(5) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik és a cég be -
jegy zé sé re irá nyuló cég el já rás ban a pénz be li hoz zá já ru lás
be fi ze té sé nek iga zo lá sá ra e tör vény ren del ke zé sei alap ján
sor ke rül het ügy véd ál tal el len jegy zett vagy köz jegy zõ ál -
tal köz ok irat ba fog lalt ügy ve ze tõi nyi lat ko zat tal, az ügy -
ve ze tõ a cég be jegy zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te les
a cég pénz for gal mi szám lá ját meg nyit ni és a ren del ke zés re 
bo csá tott pénz be li hoz zá já ru lás össze gét a szám lá ra be fi -
zet ni.”

11.  § A Ctv. 31.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a be jegy zé si ké re lem ben kül föl di jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság sze re pel, 
vagy a be jegy zé si ké re lem ben fel tün te tett kül föl di ter mé -
sze tes sze mély nem ren del ke zik ma gyar or szá gi la kó -
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hellyel, a be jegy zé si ké re lem ben kéz be sí té si meg bí zott je -
löl he tõ meg. A kéz be sí té si meg bí zott ma gyar or szá gi szék -
hellyel ren del ke zõ szer ve zet, illetve ál lan dó la kó hellyel
ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély egy aránt le het. A be jegy -
zé si ké re lem hez mel lé kel ni kell a kéz be sí té si meg bí zott
meg bí zá sá ra, illetve a meg bí za tás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tot, vagy köz ok ira tot.

(3) A kéz be sí té si meg bí zott fel ada ta, hogy a bí ró ság nak, 
illetve más ha tó ság nak a cég mû kö dé sé vel össze füg gés ben 
ke let ke zett, a kül föl di sze mély ré szé re kéz be sí ten dõ ira to -
kat át ve gye, és azo kat a meg bí zó ré szé re to váb bít sa. A bí -
ró ság vagy más ha tó ság ál tal a kéz be sí té si meg bí zott nak
meg kül dött ok irat ese té ben vé lel mez ni kell, hogy az ok irat 
a kéz be sí té si meg bí zott nak tör té nõ sza bály sze rû kéz be sí -
tés sel a kül föl di sze mély szá má ra is mert té vált. Amennyi -
ben kéz be sí té si meg bí zott nem ke rült meg je lö lés re, a bí ró -
ság a kül föl di sze mély ré szé re kéz be sí ten dõ ira to kat a
Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel lel kéz be sí ti az zal, hogy 
a köz zé té telt kö ve tõ ötö dik na pon az irat kéz be sí tett nek te -
kin ten dõ.”

12.  § A Ctv. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég be jegy zés re (vál to zás be jegy zés re) irá nyuló
ké rel met a cég szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró ság ré -
szé re a cég for má nak meg fe le lõ, a jogi kép vi se lõ ál tal alá írt 
elekt ro ni kus nyom tat vá nyon kell – e tör vény ben meg ha tá -
ro zott mó don és a mel lék le tek kel együtt – elõ ter jesz te ni.”

13.  § (1) A Ctv. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A cég be jegy zé se (vál to zás be jegy zé se) irán ti ké rel met
elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta ni.”

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

„(3) A cég bí ró ság a cég re vo nat ko zó ira to kat elekt ro ni -
kus ok irat for má já ban tart ja nyil ván.”

(3) A Ctv. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha tör vény a cég irat cég bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj -
tá sá ra köz vet le nül va la mely sze mélyt kö te lez, e sze mély a
kö te le zett sé gét elekt ro ni kus ok irat ként ké szí tett cég irat
ese tén, mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás al kal ma zá sá val
maga is tel je sít he ti. Ha a cég ira tot elekt ro ni kus ok ira ti for -
má ba kell ala kí ta ni, erre, illetve az elekt ro ni kus ok irat cég -
bí ró ság hoz  való be nyúj tá sá ra a jogi kép vi se lõ jo go sult. Az
el já rás ra egye bek ben a 37–38.  § ren del ke zé se it meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

14.  § A Ctv. 38.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ta nú sít ványt fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus
alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni. A ta nú sít ványt a
jogi kép vi se lõ ké rel mé re a cég bí ró ság a 36.  § (2) be kez dé -

se sze rin ti köz ok ira ti for má ban is – in gye ne sen – meg -
küldi.”

15.  § A Ctv. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság a jogi kép vi se lõ vel elekt ro ni kus úton
köz li a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán ho -
zott vég zé se ket. A cég bí ró ság ve ze tõ je ki je lö li azon szer -
ve ze ti egy sé get, vagy sze mélyt, aki gon dos ko dik a vég zé -
sek nek a cég jogi kép vi se lõ je ré szé re tör té nõ elekt ro ni kus
ki ad má nyo zás út ján tör té nõ elekt ro ni kus meg kül dé sé rõl.”

16.  § A Ctv. a 39.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 39/A.  §-sal
egé szül ki:

„39/A.  § (1) A cég bí ró ság a vég zést a jogi kép vi se lõ ál -
tal a ké re lem ben meg adott elekt ro ni kus kéz be sí té si cím re
kül di meg. Amennyi ben az elekt ro ni kus úton tör té nõ adat -
to váb bí tás meg hi ú sul, a cég bí ró ság a vég zést pa pír ala pon
– a pos tai kéz be sí tés sza bá lyai al kal ma zá sá val – kül di
meg.

(2) Amennyi ben a vég zés to váb bí tá sa nem hi ú sult meg,
a vég zést a jogi kép vi se lõ ál tal elekt ro ni ku san alá írt és a
cég in for má ci ós szol gá lat köz re mû kö dé sé vel a cég bí ró ság -
hoz to váb bí tott át vé te li el is mer vény ben fel tün te tett idõ -
pont ban kéz be sí tett nek kell te kin te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el já rás si ker te len sé ge ese tén
kö ve ten dõ el já rást, az elekt ro ni kus kéz be sí tés meg tör tén -
té nek vé lel mét, valamint az elekt ro ni kus kéz be sí tés egyéb
sza bá lya it kü lön tör vény ál la pít ja meg.”

17.  § A Ctv. – új szá mo zás sze rin ti – 39/A.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ 39/B.  §-sal egé szül ki:

„39/B.  § (1) A cég be jegy zé si ké re lem hez – e tör vény -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – va la mennyi cég ese té ben
csa tol ni kell a cég for ma, illetve a vá lasz tott cég el já rás sze -
rint szük sé ges ok ira to kat.

(2) A cég be jegy zé si ké re lem hez csa tol ha tó a cég jegy -
zék be be jegy zen dõ ada tok nak és a cég ira tok nak az Euró -
pai Unió bár mely hi va ta los nyel vén ké szült hi te les fordí -
tása.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben leg alább a cég jegy -
zék be be jegy zen dõ ada tok és – ki vé ve a 23/A.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ese tet – a lé te sí tõ ok irat hi te les for -
dí tá sát csa tol ni kell.”

18.  § (1) A Ctv. 44.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A cég be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ ér ke -
zé se kor a cég az azo no sí tá sá ra, illetve va la mennyi más
cég tõl  való meg kü lön böz te té sé re al kal mas cég jegy zék szá -
mot kap, ame lyet et tõl kez dõ dõ en az ira ta in fel kell tün -
tetnie.”

(2) A Ctv. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tó ja leg ké sõbb a
ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ mun ka na pon a cég ne vét,

2007/75. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5271



szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó szá mát, valamint sta -
tisz ti kai szám je lét tar tal ma zó elekt ro ni kus ta nú sít ványt
kap.”

(3) A Ctv. 44.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég be jegy zé si ké re lem cég jegy zék be be jegy zett
ada tai mel lett a „be jegy zés alatt” meg jegy zést kell fel tün -
tet ni. A be jegy zé si ké re lem ada ta it a cég bí ró ság elekt ro ni -
kus úton to váb bít ja az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer ve ze tek szá má ra.”

19.  § (1) A Ctv. 46.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dés
szá mo zá sa (3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) A köz ke re se ti tár sa ság, a be té ti tár sa ság és az egyé -
ni cég be jegy zé sé re irá nyuló ké re lem ér de mi vizs gá la tát
bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is ön -
állóan le foly tat hat ja, azon ban a be jegy zé si ké rel met el uta -
sí tó vég zést, valamint olyan vég zést, amely ellen kü lön
fel leb be zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes, írá sos
hoz zá já ru lá sá val hoz hat.”

(2) A Ctv. 46.  §-ának – új szá mo zás sze rin ti – (5) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A cég bí ró ság szá má ra meg ha tá ro zott ügy in té zé si
ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés
elekt ro ni kus úton tör té nõ el kül dé sé tõl vagy a vég zés át -
adá sá tól a hi á nyok pót lá sá ig el telt idõ nem ve he tõ figye -
lembe.”

20.  § A Ctv. 48.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Egyszerûsített cégeljárás

48.  § (1) Ha köz ke re se ti, be té ti vagy kor lá tolt fe le lõs sé -
gû tár sa ság, illetve zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság
ala pí tá sá nak be jegy zé se irán ti ké re lem hez e tör vény mel -
lék le té ben fog lalt szer zõ dés min ta alap ján ké szült lé te sí tõ
ok ira tot csa tol nak, a be jegy zé si ké re lem hez csa tolt nyom -
tat vá nyon ezt a kö rül ményt fel kell tün tet ni. Amennyi ben a 
szer zõ dés min ta ki egé szí té sé re vagy bár mely ren del ke zé -
sé nek el ha gyá sá ra ke rül sor – ide ért ve azt az ese tet is, ha
el ha gyás ra ke rül a szer zõ dés min ta jel leg re tör té nõ uta lás –
a cég bí ró ság a 45–47.  §-ok sze rint jár el.

(2) A be jegy zé si ké re lem hez – a cég nyil vá nos ság alap -
el vé nek tel je sí té se, illetve az ille té kes adó ha tó ság hoz  való
to váb bí tás vé gett – csa to lan dó ok ira tok fel so ro lá sát a
3. szá mú mel lék let I. rész e tar tal maz za. A jogi kép vi se lõ a
be jegy zé si ké re lem ben nyi lat ko zik ar ról, hogy a csa to lan -
dó ok ira tok tör vényességi szem pon tú vizs gá la tát elvé -
gezte.

(3) A 3. szá mú mel lék let II. pont já ban meg ha tá ro zott
ok ira tok nem ké pe zik a cég be jegy zé si ké re lem mel lék le -
tét, ezek tör vényességi szem pon tú vizs gá la tát a jogi kép vi -
se lõ vég zi el. Az ok ira tok fel so ro lá sát, illetve a jogi kép vi -
se lõ nek a tör vényességi szem pon tú vizs gá la tá ra vo nat ko -

zó nyi lat ko za tát a be jegy zé si ké re lem nek tar tal maz nia
kell. Az ira to kat a jogi kép vi se lõ a 37.  § (2) be kez dé se sze -
rint õrzi, és amennyi ben ezen ok ira tok kal össze füg gés ben
tar tal mi vagy jog sze rû sé gi két ség me rül ne fel, a jogi kép -
vi se lõ kö te les ezen ok ira to kat a cég bí ró ság fel hí vá sá ra be -
mu tat ni, szük ség ese tén a cég ira tok hoz be csa tol ni.

(4) A cég be jegy zé sé re irá nyuló ké re lem ér de mi vizs gá -
la tát bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó, vagy bí ró sá gi ügy in té zõ
ön ál ló an le foly tat hat ja és a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó
vég zés meg ho za ta lá ra is ön ál ló alá írá si jog gal jo go sult.
Ugyan ez irány adó a töb bi olyan vég zés meg ho za ta lá ra is,
amely ellen kü lön fel leb be zés nek van he lye.

(5) A be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ról a cég bí ró ság a
be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka órán be lül
ha tá roz.

(6) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sa so rán
meg vizs gál ja, hogy a be jegy zést kérõ jogi kép vi se lõ jé nek
meg ha tal ma zá sa, a be jegy zé si ké re lem ki töl té se és a jogi
kép vi se lõ nek a be jegy zé si ké re lem be fog lalt nyi lat ko za ta
meg fe lel-e a jog sza bá lyok nak, valamint hogy a be jegy zést
kérõ a 3. szá mú mel lék let I. ré szé ben fel so rolt ok ira to kat
csa tol ta-e ké rel mé hez, to váb bá, hogy – amennyi ben a be -
jegy zést kérõ nem élt a 6.  § sze rin ti név fog la lás le he tõ sé -
gé vel –, a cég vá lasz tott neve jog sza bály sze rû-e. Az el já rás 
so rán hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás ra nem ke rül sor.

(7) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met el uta sít ja, ha

a) a be jegy zést kérõ jogi kép vi se lõ jé nek meg ha tal ma -
zá sa, a be jegy zé si ké re lem ki töl té se nem fe le l meg a jog -
sza bá lyok nak, vagy ha a be jegy zé si ké re lem nem tar tal -
maz za a jogi kép vi se lõ nek a be jegy zen dõ ada tok ra vo nat -
ko zó ira tok jog sze rû sé gét iga zo ló nyi lat ko za tát, valamint

b) ha a be jegy zést kérõ el mu lasz tot ta a 3. szá mú mel -
lék let I. ré szé ben fel so rolt va la mely irat be nyúj tá sát, to -
váb bá

c) ha a cég el ne ve zé se – amennyi ben a cég nem élt a
6.  § sze rin ti név fog la lás le he tõ sé gé vel – nem fe le l meg a
jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek.

(8) Ha a cég bí ró ság az (5) be kez dés ben fog lalt dön té si
kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a cég bí -
ró ság ve ze tõ je a ha tár idõ le jár tát köve tõen, leg ké sõbb egy
mun ka na pon be lül hi va tal ból in téz ke dik a be jegy zé si ké -
re lem el bí rá lá sá ról. Az ügy in té zé si ha tár idõ ered mény te -
len el tel te ese tén a cég be jegy zés a kö vet ke zõ mun ka na pon 
a tör vény ere jé nél fog va – a ké re lem sze rin ti tar ta lom mal – 
lét re jön.

(9) Ha a cég be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé -
sét köve tõen nyolc na pon be lül is mé tel ten ké rik a cég be -
jegy zé sét, az el uta sí tás hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek
nem al kal maz ha tó ak, és a ko ráb bi el já rás so rán be nyúj tott
ok ira to kat – ide ért ve a ko ráb bi el já rás ban az il le té k meg fi -
ze té sé rõl  szóló iga zo lást is – is mé tel ten fel le het hasz nál ni
az új be jegy zé si ké re lem hez. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
 miatt iga zo lás nak nincs he lye. Is mé telt be nyúj tás nak egy
al ka lom mal van he lye.”
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21.  § A Ctv. 50.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a cég lé te sí tõ ok ira ta szer zõ dés min ta al kal ma zá -
sá val ké szült, a vál to zás be jegy zé si el já rás ra – a (9) be kez -
dés ki vé te lé vel – a 48.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.
Egyéb vál to zás be jegy zé si el já rás ban a 48.  § ren del ke zé sei
nem al kal maz ha tó ak, és a vál to zás be jegy zé si ké re lem hez
az 1. és 2. szá mú mel lék let sze rin ti ira to kat kell csa tol ni.

(3) A vál to zás be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ra – ki vé ve a 
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat – egy sé ge sen a
46.  §-ban meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár idõk vo nat koz -
nak.

(4) Ha a cég lé te sí tõ ok ira ta szer zõ dés min ta alap ján ké -
szült, valamint a köz ke re se ti tár sa ság, a be té ti tár sa ság és
az egyé ni cég ese té ben ak kor is, ha a cég lé te sí tõ ok ira ta
nem szer zõ dés min ta alap ján ké szült, a vál to zás be jegy zé si
ké re lem ér de mi vizs gá la tát bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy 
bí ró sá gi ügy in té zõ is le foly tat hat ja, azon ban a vál to zás be -
jegy zé si ké rel met el uta sí tó, valamint olyan vég zést, amely
ellen kü lön fel leb be zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ -
ze tes, írá sos hoz zá já ru lá sá val hoz hat.”

22.  § A Ctv. a 61.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
61/A.  §-sal egé szül ki:

„Üzletrészt terhelõ zálogjog bejegyzése, illetve törlése

61/A.  § (1) Az üz let részt ter he lõ zá log jog a tag (zá log -
kö te le zett) vagy a zá log jo go sult vál to zás be jegy zé si ké rel -
me alap ján ke rül be jegy zés re, illetve tör lés re. A ké re lem -
hez csa tol ni kell a 2. szá mú mel lék let sze rin ti szük sé ges
ira to kat.

(2) A cég bí ró ság a zá log szer zõ dést csak ab ból a szem -
pont ból vizs gál ja, hogy a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és
tag já nak zá log szer zõ dés ben fel tün te tett ada tai egyez nek-e
a cég jegy zék ada ta i val.”

23.  § A Ctv. 64.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
64/A–64/C.  §-sal egé szül ki:

„64/A.  § (1) Ha va la mely cé ga dat nyil ván tar tás ba vé te le 
hi va tal bó li be jegy zés sel tör té nik és a be jegy zés re hi bás
ada tok alap ján ke rült sor, vagy a be jegy zés egyéb ok ból hi -
bás, a cég, valamint az ügyész kér he ti a hi bás be jegy zés ki -
ja ví tá sát.

(2) A cég bí ró ság a ké re lem rõl nyolc na pon be lül nem pe -
res el já rás ban ha tá roz; az el já rás so rán csak ok ira ti – ide -
ért ve az elekt ro ni kus ok ira tot is – bi zo nyí tás nak van he lye.

(3) Amennyi ben a cég bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a
hi va tal bó li be jegy zés alap já ul szol gá ló ok irat és a vég zés
tar tal ma el tér, és a hiba a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint nem szün tet he tõ meg, a vég zést ha tá lyon 
kí vül he lye zi és új el já rást in dít, amellyel egy ide jû leg a hi -
bás be jegy zést a cég nyil ván tar tás ból úgy kell tö röl ni, hogy 
az mint tö rölt adat se le gyen meg ál la pít ha tó.

(4) Ha a cég bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a cég bí ró ság
szá má ra hi va tal bó li be jegy zés cél já ból to váb bí tott ada tok

meg egyez nek a cég jegy zék be be jegy zett ada tok kal, a ké -
rel met el uta sít ja.

64/B.  § (1) A cég, valamint az ügyész kér he ti a cég bí ró -
ság tól annak meg ál la pí tá sát, hogy va la mely ha tó ság vagy
bí ró ság nem tett ele get a cég jegy zék be hi va tal bó li be jegy -
zés sel nyil ván tar tás ba ke rü lõ adat meg kül dé sé re vo nat ko -
zó kö te le zett sé gé nek, ide ért ve azt az ese tet is, ha a ha tó ság
vagy a bí ró ság a cég jegy zék be már be jegy zett adat tör lé sé -
hez szük sé ges adat to váb bí tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get.

(2) A cég bí ró ság a ké re lem rõl nem pe res el já rás ban ha -
tá roz; az el já rás so rán csak ok ira ti – ide ért ve az elekt ro ni -
kus ok ira tot is – bi zo nyí tás nak van he lye. En nek ke re té ben 
a cég bí ró ság meg ke re si az ille té kes ha tó sá got vagy bí ró sá -
got.

(3) Ha a cég bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a bí ró ság
vagy ha tó ság nem tett ele get kö te le zett sé gé nek, a ren del -
ke zé sé re álló – ok irat tal iga zolt – ada tok alap ján jo go sult
az adat hi va tal ból tör té nõ be jegy zé sé re.

64/C.  § A 64/A–64/B.  §-ban meg ha tá ro zott el já rás ra al -
kal maz ni kell a 72.  § (4)–(5) be kez dé sét.”

24.  § (1) A Ctv. 72.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Amennyi ben a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban 
a cég bí ró sá gi ira tok kéz be sí té se pos tai úton meg hi ú sul, a
cég bí ró ság a kéz be sí ten dõ ira to kat a Cég köz löny ben tör té -
nõ köz zé té tel lel kéz be sí ti az zal, hogy a köz zé té telt kö ve tõ
ötö dik na pon az irat kéz be sí tett nek te kin ten dõ.”

(2) A Ctv. 125.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c)–e) pont ja, a 13.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont ja, 2007. ok tó ber 1-jén lép
 hatályba. A 20.  § (1) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba.”

(3) A Ctv. 128.  §-a a kö vet ke zõ g)–i) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy]

„g) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a cég hon lap ján tör té nõ köz zé té tel re,

h) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben az au to ma ti kus és a hi va tal bó li be jegy zé si
el já rás ra, az au to ma ti kus és a hi va tal bó li be jegy zé sek re,

i) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a cég jegy zés re jo go sul tak kép vi se le ti jo gá -
nak iga zo lá sá ra szol gá ló kár tyá ra”

[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel ál la pít sa
meg.]

(4) A Ctv. 130.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tör vénynek a cég be jegy zés sel (vál to zás be jegy -
zés sel) kap cso la tos bí ró sá gi ügy in té zé si ha tár idõk re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei – a 48.  §-ban fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba. A tör vény hatályba -
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lépésétõl 2008. ja nu ár 1. nap já ig a bí ró sá gi ügy in té zé si ha -
tár idõk re a (3)–(5) be kez dés ben fog lal tak az irány adók.”

25.  § (1) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I.1. pont ja a kö vet -
ke zõ c)–d) al pont tal egé szül ki:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„c) vál to zás be jegy zés ese tén a leg fõbb szerv nek vagy a

leg fõbb szerv he lyett el já ró, dön tés re jo go sult szerv nek a
vál to zás alap já ul szol gá ló ha tá ro za ta,

d) vál to zás be jegy zés ese tén, ha a vál to zás bí ró sá gi
vagy ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pul, az erre vo nat ko zó ok -
irat.”

(2) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I.2. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„2. amennyi ben tör vény a cég ala pí tá sát ha tó sá gi en ge -

dély hez köti, az ala pí tá si en ge dély;”

(3) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I.3. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„3. amennyi ben a cég élt név fog la lás sal, a név fog la lást

el ren de lõ vég zés má so la ta;”

(4) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I.5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„5. ha kü lön jog sza bály elõ ír ja, kül föl di cég vagy más

szer ve zet tag sá ga ese tén a kül föl di cég há rom hó nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na ta és annak ma gyar nyel vû hi te les
for dí tá sa, illetve annak hi te les for dí tás ban tör té nõ iga zo lá -
sa, hogy a cé get vagy más szer ve ze tet a ha zai joga sze rint
nyil ván tar tás ba vet ték, illetve az az ok irat, amely bõl kép -
vi se lõ jé nek a kép vi se let re  való jo go sult sá ga meg ál la pít ha -
tó;”

(5) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I.6. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„6. kéz be sí té si meg bí zott meg je lö lé se ese tén a kül föl di

sze mély ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg bí zott já nak a meg -
bí zá sá ra, illetve a meg bí zás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat vagy köz ok irat;”

(6) A Ctv. 1. szá mú mel lék le té nek I. 7. c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:

1.]
„c) elekt ro ni kus alá írás ese té ben az elekt ro ni kus cím -

pél dány ta nú sít vá nya;”

(7) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.1. pont já nak b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén]
„b) a va gyo ni hoz zá já ru lás sal kap cso lat ban
ba) hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lás be fi -

ze té sé rõl vagy ügy véd ál tal el len jegy zett vagy köz jegy zõ
ál tal köz ok irat ba fog lalt ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a pénz be li
hoz zá já ru lás nak a tár sa ság ren del ke zé sé re bo csá tá sá ról,
illetve be jegy zett tár sa ság ese té ben a lé te sí tõ ok irat ban
(a leg fõbb szerv ha tá ro za tá ban) meg ha tá ro zot tak sze rint
tör té nõ be fi ze tés rõl  szóló iga zo lás,

bb) ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru -
lás ren del ke zés re bo csá tá sá ról, a ta gok nak a nem pénz be li
hoz zá já ru lás ér té ke lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tá val
együtt;”

(8) A Ctv. 1. szá mú mel lék le té nek II.2. pont ja az aláb bi
e) al pont tal egé szül ki:

„e) rész vény tár sa ság ese tén
ea) a köz gyû lés össze hí vá sá ra vo nat ko zó meg hí vó

(hir det mény) és a je len lé ti ív,
eb) a köz gyû lés jegy zõ köny ve (ki vo na ta).”

(9) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.3. pont já ban az elsõ
fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

3. szö vet ke zet ese tén]
„– az ala ku ló köz gyû lés, illetve a köz gyû lés jegy zõ -

köny ve (ki vo nat) és a je len lé ti ív,”

(10) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.4. pont já ban az elsõ
fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

4. er dõ bir to kos sá gi tár su lat ese tén]
„– az ala ku ló köz gyû lés, illetve a köz gyû lés jegy zõ -

köny ve (ki vo na ta) és a je len lé ti ív,”

(11) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.5. pont já ban az elsõ
fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

5. víz gaz dál ko dá si tár su lat ese tén]
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„– az ala ku ló köz gyû lés, illetve a köz gyû lés jegy zõ -
köny ve (ki vo na ta) és a je len lé ti ív,”

(12) A Ctv. 1. szá mú mel lék le té nek V.1. pont ja a kö vet -
ke zõ e) al pont tal egé szül ki:

[V. Vég el szá mo lás ese tén szük sé ges ok ira tok:
1. az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint le foly ta tott vég el szá -

mo lás ese tén]
„e) a nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szerv iga zo lá sa a cég 

biz to sí tott jai ada ta i nak át adá sá ról;”

26.  § (1) A Ctv. 2. szá mú mel lék le te I.9. pont ja a kö vet -
ke zõ d) al pont tal egé szül ki:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:]

„d) az el is mert vál la lat cso port ban részt vevõ tár sa sá gok
leg fõbb szer vé nek ha tá ro za tai az el is mert vál la lat cso port
lét re ho zá sá ról, illetve meg szün te té sé rõl;”

(2) A Ctv. 2. szá mú mel lék le té nek II.1. pont ja a kö vet -
ke zõ e) al pont tal egé szül ki:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén:]
„e) az üz let rész el zá lo go sí tá sá hoz kap cso ló dó an
ea) a zá log jog be jegy zé se ese tén a zá log szer zõ dés egy

ere de ti pél dá nya vagy annak – leg alább a szer zõ dõ fe lek
ne vét (cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét), a zá log tár gyá -
nak meg ha tá ro zá sát, a zá log jog ki kö té sét, a szer zõ dés
meg kö té sé nek he lyét és idõ pont ját, valamint a fe lek alá írá -
sát tar tal ma zó – ki vo na ta, to váb bá a zá log jo go sult ál tal be -
nyúj tott be jegy zé si ké re lem ese tén a tag (zá log kö te le zett)
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt be jegy zé si en -
ge dé lye,

eb) a tag (zá log kö te le zett) ál tal be nyúj tott tör lé si ké re -
lem ese tén a zá log jo go sult tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt tör lé si en ge dé lye;”

(3) A Ctv. 2. szá mú mel lék le té nek II. rész e az aláb bi
11. pont tal egé szül ki:

[II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:]

„11. köz ke re se ti tár sa ság és be té ti tár sa ság ese tén a tag -
sá gi jog vi szony meg szû né sé hez kap cso ló dó an az ezt iga -
zo ló ok irat;”

27.  § (1) A Ctv. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Ctv. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) A Ctv. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) A Ctv. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(5) A Ctv. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 5. szá -
mú mel lék le te lép.

(6) A Ctv. az e tör vény 6–7. szá mú mel lék le te sze rin ti új
8–9. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.

Záró rendelkezések

28.  § (1) E tör vény – a (2)–(6) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 29.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, 30.  §-ának
(1) be kez dé se, 33.  §-ának (3)–(5) be kez dé se, 35.  §-ának
(15) be kez dé se, a 36.  §-a, valamint a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról szóló 2006. évi IV. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Gt.)
250.  §-a (2) be kez dé se, a 251.  §-a, to váb bá a 267.  §-a
(2) be kez dé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(3) E tör vény 33.  §-ának (2) be kez dé se 2008. ja nu ár 1.
nap ján lép ha tály ba, egy ide jû leg a Ctv. 24.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) pont já nak, valamint a 29.  §-a (2) be kez dé sé nek
h) pont já nak „a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal ki adott
nó menk la tú ra sze rint” szö veg rész he lyé be „az Euró pai
Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti -
kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá -
ról  szóló 1893/2006/EK ren de le te sze rint” szö veg lép, to -
váb bá ha tá lyát vesz ti a Ctv. 53.  §-a (1) be kez dé sé nek a
„(TE Á OR-szá mok)” szö veg ré sze.

(4) E tör vény 12–18.  §-a, 19.  §-ának (2) be kez dé se
2008. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(5) E tör vény 20.  §-a, a Ctv. 50.  §-a (2) be kez dé se elsõ
mon da tá nak e tör vény 21.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke -
zé sei az zal lép nek ha tály ba, hogy a be jegy zé si (vál to zás -
be jegy zé si) ké rel met elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta ni.

(6) A Ctv. e tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tás ra ke rü lõ
48.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár -
idõ 2008. jú ni us 30. nap já ig a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ
két mun ka nap.

(7) A Ctv. e tör vénnyel mó do sí tott ren del ke zé se it a ren -
del ke zé sek hatályba lépését köve tõen in dult cég be jegy zé si
el já rá sok ban kell al kal maz ni. A cég jegy zék be már be jegy -
zett cé gek a ha tály ba lé pé si idõ pon tot köve tõen be nyúj tott
elsõ vál to zás be jegy zé si ké rel mük ben kö te le sek cég jegy -
zék ben ko ráb ban nem sze rep lõ ada ta i kat be je len te ni az zal, 
hogy amennyi ben az adat iga zo lá sá ra szol gá ló ok irat a cég
cég ira tai közé ko ráb ban be nyúj tás ra ke rült, ok ira tot mel lé -
kel ni nem kell.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5 éven be lül az
Ország gyûléshez je len tést kell be nyúj ta ni, amely a cé gek
pi ac ra lé pé sé nek jogi, ad mi niszt ra tív és egyéb fel té te le it
vizs gál va be mu tat ja kü lö nö sen a Gt. és a Ctv. ren del ke zé -
se i nek ér vé nye sü lé sét, és amely szük ség sze rint ja vas la tot
tesz cé gek ala pí tá sá val, pi ac ra lé pé sé vel és mû kö dé sé vel
össze füg gõ ter hek to váb bi csök ken té sé re.
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(9) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az Euró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi te -
vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren de let cég -
el já rást érin tõ vég re haj tá si kér dé se i nek rész le tes szabá -
lyait ren de let ben ál la pít sa meg.

29.  § (1) A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)
27/A.  § (4) be kez dé se a) pont ac) al pont já nak „27/B.  §”
szö veg ré sze he lyé be „27/C.  §”, a 27/C.  § (2) be kez dé sé nek 
f) pont já nak „a (4) be kez dés g) pont já ban” szö veg rész he -
lyé be „a (4) be kez dés ben” szö veg lép.

(2) A Ctv. 36.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „cég in for má -
ci ós szol gá lat” szó he lyé be a „cég bí ró ság”, a 128.  §
a) pont já ban a „cég be jegy zé si el já rás ra” szö veg rész he lyé -
be „cég el já rás ra” szö veg, az f) pont já ban a „cég be jegy zés
irán ti el já rás” szö veg rész he lyé be „cég el já rás és más cég -
ügy” szö veg lép.

(3) a) A Ctv. 47.  §-a (1) be kez dé sé nek „a 46.  § (6) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be „a 46.  § (7) be kez dé sé -
ben”,

b) a Ctv. 51.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „42.  § (1) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „23/A.  §-a”,

c) a Ctv. 52.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz ke re se ti,
be té ti vagy a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság tag jai” szö veg -
rész he lyé be „köz ke re se ti, be té ti vagy a kor lá tolt fe le lõs sé -
gû tár sa ság, valamint a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa -
ság tag jai (rész vé nye sei)”,

d) a Gt. 11.  §-a (4) be kez dé sé ben az „A köz ke re se ti tár -
sa ság és a be té ti tár sa ság, valamint a kor lá tolt fe le lõs sé gû
tár sa ság ese tén” szö veg rész he lyé be a „A köz ke re se ti tár -
sa ság, a be té ti tár sa ság, a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság,
valamint a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság ese tén”

szö veg lép.

30.  § (1) A Cstv. 27/C.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja, a
49/D.  § (4) be kez dé sé nek a „tag ja” szö veg ré sze, to váb bá a
csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi VI. tör vénynek (a továb biak ban: Cstvm.) a 21.  §
(3) be kez dé se, valamint a Cstv. 27/C.  §-a (4) be kez dé sé -
nek g) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti

a) a Ctv. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és
29.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban a „; ha tó sá gi en ge -
dély hez kö tött te vé keny sé gi kör ese té ben – az en ge dély
meg adá sa után – az en ge dély szá mát és ér vé nyes sé gi idõ -
tar ta mát” szö veg rész,

b) a Ctv. 24.  §-ának (2) be kez dé se,

c) a Ctv. 49.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,

d) a Ctv. 62.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja,

e) a Ctv. 77.  § (1) be kez dé se b) pont já nak bb) al pont já -
ban a „vagy” szó,

f) a Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.2. pont já nak db) al -
pontja,

g) a Gt. 12.  §-a (1) be kez dés b) pont já ban „a ter mé sze -
tes sze mély tag any ja ne vé nek” szö veg rész, f) pont já nak
„a ter mé sze tes sze mély any ja ne vét” szö veg rész, a Gt.
208.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban és (2) be kez dé sé -
nek h) pont já ban a „valamint a ta gok any ja ne vét” szö veg -
rész, to váb bá a Gt. 208.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban
a „valamint any ja ne vét” szö veg rész, a Gt. 334.  §-ának
(1) be kez dé se,

h) a Ctv. 2. szá mú mel lék le te I./2. pont ja, II./1. pont já -
nak aa) al pont ja,

i) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 29.  §-a (3) be kez dé sé nek har -
ma dik mon da ta,

j) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (Itv.)
64.  §-a.

(3) 2008. jú li us 1. nap já val ha tá lyát vesz ti
a) a Ctv. 39.  §-ának (3) be kez dé se,
b) a Ctv. 41–43.  §-a, valamint a 41.  §-t meg elõ zõ cím,
c) a Ctv. 44.  §-ának (4)–(5) be kez dé se.

Módosuló jogszabályok

31.  § A Ptk. 267.  §-a (1) be kez dé sé nek ne gye dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a jog vagy kö ve te lés fenn ál lá sát köz hi te les nyil ván -
tar tás ta nú sít ja, a zá log jog az e nyil ván tar tás ba  való be -
jegy zés sel jön lét re.”

32.  § (1) Az Itv. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.  § Örök lés, aján dé ko zás és vissz ter hes va gyon át ru há -
zás ese tén va gyon szer zé si il le té ket, az ál lam igaz ga tá si és
bí ró sá gi el já rá sért el já rá si il le té ket vagy az e tör vény ben
meg ha tá ro zott mó don, de kü lön jog sza bály ban meg ál la pí -
tott igaz ga tá si, bí ró sá gi szol gál ta tá si dí jat, a cég bí ró sá gok
tör vényességi fel ügye le ti te vé keny sé gé ért fel ügye le ti il le -
té ket kell fi zet ni.”

(2) Az Itv. 45.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az egy sze rû sí tett el já rás sal tör té nõ cég be jegy zé si
ké re lem, valamint a (4)–(7) be kez dés ben nem em lí tett
egyéb cég bí ró sá gi el já rás il le té ke 15 000 Ft. Amennyi ben
az egy sze rû sí tett cég be jegy zés re irá nyuló ké re lem be nyúj -
tá sa után meg ál la pí tást nyer, hogy a ké rel me zõ az egy sze -
rû sí tett be jegy zés igény be vé te lé re nem jo go sult, a cég bí ró -
ság fel hí vást bo csát ki az il le té k (1) be kez dés sze rin ti
összeg re tör té nõ ki egé szí té sé re.

(4) Az át ala ku lás, mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó be fo -
lyás lét re jöt te, valamint az el is mert vál la lat cso port ként
 való mû kö dés, illetve a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár -
sa ság cég ada ta i ra vo nat ko zó vál to zás be jegy zé se irán ti ké -
re lem il le té ke 50 000 Ft.”
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(3) Az Itv. 62.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
p) pont tal egé szül ki:

[62.  § (1) A fe le ket jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya ik ra
te kin tet nél kül il le ték fel jegy zé si jog il le ti meg:]

„p) a hi va tal bó li be jegy zés sel nyil ván tar tás ba vett, hi -
bás ada to kon ala pu ló vagy más ok ból hi bás be jegy zé sek
ki ja ví tá sa irán ti el já rás ban, valamint ab ban az el já rás ban,
mely annak meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy va la mely ha tó -
ság vagy bí ró ság nem tett ele get a cég jegy zék be hi va tal bó -
li be jegy zés sel nyil ván tar tás ba ke rü lõ adat meg kül dé sé re
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek.”

(4) Az Itv. 65.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö -
vet ke zõ cím és ren del ke zés lép:

„CÉGBÍRÓSÁGI FELÜGYELETI ILLETÉK

65.  § (1) A cég bí ró ság ál tal le foly ta tott tör vényességi
fel ügye le ti el já rá sért 50 000 Ft fel ügye le ti il le té ket kell fi -
zet ni. A fel ügye le ti il le té ket az a cég vi se li, mely nek tör -
vénysértõ mû kö dé sét a cég bí ró ság meg ál la pít ja. Ha a hi va -
tal ból in dult tör vényességi fel ügye le ti el já rást a cég bí ró -
ság jog sér tés hi á nyá ban meg szün te ti, az il le té ket nem kell
meg fi zet ni.

(2) Ké re lem re in dult el já rás ese tén, ha a cég bí ró ság a
tör vényességi fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sa irán ti ké rel -
met jog sér tés hi á nyá ban el uta sít ja, a ké rel me zõt 15 000 Ft
fel ügye le ti il le té k ter he li.

(3) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás alá vont cé get
ter he lõ fel ügye le ti il le té k meg fi ze té sé rõl a bí ró ság a tör -
vénysértõ mû kö dés meg ál la pí tá sá val egy ide jû leg vég zés -
ben ren del ke zik. A tör vényességi fel ügye le ti el já rást alap -
ta la nul kez de mé nye zõ ké rel me zõt ter he lõ fel ügye le ti il le -
té k meg fi ze té sé rõl a cég bí ró ság a ké rel met el uta sí tó vég -
zés ben ren del ke zik.

(4) Az e §-ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a bí ró sá gi
el já rá si il le ték re vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók.”

(5) Az Itv. 74.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa
(4)–(5) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) Az il le ték fel jegy zé si jog en ge dé lye zé sé re és meg -
vo ná sá ra, valamint az el já rás kez de mé nye zé se kor meg
nem fi ze tett il le té k, illetve a cég bí ró sá gi fel ügye le ti il le té k
vi se lé sé re, nyil ván tar tá sá ra és a meg fi ze té sé vel kap cso la -
tos bí ró sá gi in téz ke dé sek re az e tör vény ben nem ren de zett
kér dé sek ben a költ ség men tes ség rõl  szóló jog sza bá lyok
ren del ke zé sei az irány adó ak.”

(6) Az Itv. 102.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
z) pont tal egé szül ki:

„z) cég: a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 2.  §-ában
meg ha tá ro zott jog alany.”

33.  § (1) A Cstv. 27.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re mó do sul:

„(5) A bí ró ság az adós fi ze tés kép te len sé gét meg ál la pít ja 
ak kor is, ha az adós vagy a vég el szá mo ló a fel szá mo lá si el -
já rás irán ti ké rel mé ben úgy nyi lat ko zik, hogy az adós fi ze -
tés kép te len, tar to zá sát (tar to zá sa it) az ese dé kes ség kor nem 
tud ta vagy elõ re lát ha tó an nem tud ja ki elé gí te ni.”

(2) A Cstv. 28.  §-ának (1) be kez dé se a je len le gi ren del -
ke zést köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki.

„A Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel re a Cég köz löny
hon lap ján napi fel töl tés sel ke rül sor.”

(3) A Cstv. 49/D.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek kel azo nos el -
bí rá lás alá esik az a kö ve te lés, amely ki zá ró lag a zá log -
tárgy ból tör té nõ ki elé gí tés tû ré sé re irá nyul (do lo gi kö te le -
zett ség, ön ál ló zá log jog), valamint az a kö ve te lés is,
amely nek vég re haj tá sá ra az in gó sá got le fog lal ták, illetve a 
vég re haj tá si jo got a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ig [28.  §
(2) be kez dés e) pont] be je gyez ték. Ez utób bi kö ve te lé sek -
nek a ki elé gí té si sor rend ben el fog lalt he lyét az in gó ság le -
fog la lá sá nak idõ pont ja, ille tõ leg a vég re haj tá si jog be jegy -
zé sé nek idõ pont ja sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

(4) A Cstv. 49/D.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re vál to zik:

„(5) Nem al kal ma zan dó az (1)–(2) be kez dés ab ban az
eset ben sem, ha a zá log jog jo go sult ja a gaz dál ko dó szer ve -
zet több sé gi be fo lyás sal (Ptk. 685/B.  §) ren del ke zõ tag ja
(rész vé nye se), és a zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lés a fi ze -
tés kép te len ség gel fe nye ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve -
tõen ke let ke zett. A fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tõ hely -
zet be kö vet kez te az az idõ pont, amely tõl kezd ve a gaz dál -
ko dó szer ve zet tag ja (rész vé nye se) elõ re lát ta vagy éssze -
rû en elõ re lát hat ta, hogy a gaz dál ko dó szer ve zet nem lesz
ké pes ese dé kes ség kor ki elé gí te ni a vele szem ben fenn ál ló
kö ve te lé se ket.”

(5) A Cstv. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be
tar to zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend
figye lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„h) azok a kö ve te lé sek, ame lyek jo go sult ja a gaz dál ko -
dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka -
vál la ló ja vagy azok kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont], illetve élet tár sa, az adós több sé gi be fo lyá sa (Ptk.
685/B.  §) alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet, valamint az adós 
in gye nes szer zõ dé sei alap ján fenn ál ló kö ve te lé sek, to váb -
bá a gaz dál ko dó szer ve zet több sé gi be fo lyás sal (Ptk.
685/B.  §) ren del ke zõ tag já nak (rész vé nye sé nek) azon kö -
ve te lé sei, ame lyek a fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tõ hely -
zet be kö vet kez tét [49/D.  § (5) be kez dés] köve tõen ke let -
kez tek.”
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34.  § (1) Az ügy vé dek rõl szóló 1998. évi XI. tör vé ny
(a to váb bi ak ban: Üvtv.) 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ új h) pont tal egé szül ki:

[(3) Az ügy véd az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül
el lát hat ja a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket is:]

„h) cég szék he lyé nek biz to sí tá sa (szék hely szol gál ta tás),”

(2) Az Üvtv. a 25.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 
25/A.  §-sal egé szül ki:

„A cég székhelyének biztosítása

25/A.  § (1) A lé te sí tõ ok ira tot ké szí tõ és el len jegy zõ
ügy véd jo go sult a cég szék he lyét biz to sí ta ni. Eb ben az
eset ben az ügy véd (ügy vé di iro da) szék he lye ke rül a cég
szék he lye ként fel tün te tés re, és az ügy vé det (ügy vé di iro -
dát) ter he lik a szék hely re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek, így kü lö nö sen a cég szék -
he lyé hez és a cég ira tok hoz kap cso ló dó ha tó sá gi kény szer -
in téz ke dé sek tû ré se.

(2) Az ügy véd (ügy vé di iro da) kö te les a cég ira ta it és
eset le ges in gó sá ga it az egyéb meg bí zók, illetve a sa ját ira -
ta i tól, in gó sá ga i tól el kü lö ní te ni.”

(3) Az Üvtv. a 133.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
133/A.  §-sal egé szül ki:

„133/A.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg a szék hely szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.”

35.  § (1) A Gt. 20.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A tár sa sá gi szer zõ dés – ha e tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – meg ha tá roz hat ja azo kat az ügye ket, ame lyek -
ben a ta gok ülés tar tá sa nél kül írás ban vagy más, a dön tés -
ho za tal so rán tett jog nyi lat ko za tok bi zo nyí tá sá ra al kal mas
esz köz fel hasz ná lá sá val ha tá roz hat nak.”

(2) A Gt. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõt e mi nõ sé gé ben meg il le tõ
jo gok ra és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek re – a tör vény ben
meg ha tá ro zott el té ré sek kel –

a) a Ptk. meg bí zás ra vo nat ko zó sza bá lya it (tár sa sá gi
jogi jog vi szony) vagy

b) a mun ka vi szony ra irány adó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.”

(3) A Gt. 22.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki
és ezzel egy ide jû leg a (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) A ve ze tõ tiszt sé get – ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té -
rõ en nem ren del ke zik – nem lát hat ja el mun ka vi szony ban
az egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság tag ja, illetve a köz ke -
re se ti és a be té ti tár sa ság üz let ve ze tés re egye dül jo go sult
tag ja.”

(4) A Gt. 93.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ta gok gyû lé se ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben a
ta gok ülés tar tá sa nél kül írás be li vagy más bi zo nyít ha tó

mó don tör té nõ sza va zás út ján is ha tá roz hat nak, ki vé ve, ha
bár mely tag az ülés meg tar tá sát igény li. A tár sa sá gi szer -
zõ dés az ülés tar tá sa nél kü li ha tá ro zat ho za tal le he tõ sé gét
ki zár hat ja.”

(5) A Gt. 114.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa ság törzs tõ ké je az egyes ta gok törzs be té te i -
nek összes sé gé bõl áll. A törzs tõ ke össze ge nem le het ke -
ve sebb öt száz ezer fo rint nál.”

(6) A Gt. 115.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa ság be jegy zé sé re csak az után ke rül het sor,
ha a be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ig min den egyes pénz -
be li hoz zá já ru lás nak leg alább a fe lét a tár sa ság ja vá ra be fi -
zet ték.”

(7) A Gt. 131.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ügy ve ze tõ nek írás ban nyi lat koz nia kell a tag -
gyû lés nek ar ról, hogy a ki fi ze tés nem ve szé lyez te ti a tár sa -
ság fi ze tõ ké pes sé gét, illetve a hi te le zõk ér de ke i nek ér vé -
nye sü lé sét. A nyi lat ko zat meg té te lé nek el mu lasz tá sá val
tör té nõ ki fi ze tés sel, illetve  valótlan nyi lat ko zat té te lé vel
oko zott ká ro kért az ügy ve ze tõ a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek sze rint fe le l. Az ügy -
ve ze tõ kö te les a nyi lat ko za tot 30 na pon be lül a cég bí ró -
ság hoz be nyúj ta ni. A be je len tés nem jár il le ték fi ze té si és
köz zé té te li kö te le zett ség gel.”

(8) A Gt. 147.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés így ren del ke zik, a tag gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a ta gok ülés tar tá sa nél -
kül is ha tá roz hat nak.”

(9) A Gt. 167.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Egy sze mé lyes tár sa ság ala pí tá sa ese tén a cég bí ró -
ság hoz tör té nõ be je len tés elõtt a nem pénz be li hoz zá já ru -
lást a tár sa ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni, illetve a
pénz be li hoz zá já ru lás te kin te té ben a 115.  § ren del ke zé se it
az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az ala pí tó ok irat
ilyen ren del ke zé se ese tén ele gen dõ száz ezer fo rint pénz -
be li hoz zá já ru lás nak a cég ja vá ra tör té nõ be fi ze té se.”

(10) A Gt. 207.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké je nem le het ke ve sebb
öt mil lió fo rint nál.”

(11) A Gt. 242.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy a rész vé nye sek a
köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben köz gyû lés tar -
tá sa nél kül is ha tá roz hat nak.”

(12) A Gt. 284.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Egy sze mé lyes rész vény tár sa ság cég be jegy zé si ké -
rel mé nek be nyúj tá sá ig a nem va gyo ni hoz zá já ru lást a tár -
sa ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.”

(13) A Gt. 288.  §-ának (1) be kez dé se a je len le gi ren del -
ke zé se ket köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság alap tõ ké je
nem le het ke ve sebb húsz mil lió fo rint nál.”

(14) A Gt. 302.  §-a a kö vet ke zõ új e) pont tal egé szül ki:
[302.  § A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik a

231.  § (2) be kez dé sé ben fel so rol ta kon kí vül:]
„e) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló jó vá ha gyá sa.”

(15) A Gt. 336.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ (2)–(4) be kez dés lép:

„(2) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a cég jegy zék be már
be jegy zett, valamint az (1) be kez dés alá tar to zó azon gaz -
da sá gi tár sa sá gok, ame lyek nek a tár sa sá gi szer zõ dé se
e tör vény el té rést nem en ge dõ ren del ke zé sé be üt kö zik, a
tár sa sá gi szer zõ dé sü ket leg ké sõbb 2008. jú li us 1-jé ig kö -
te le sek e tör vény ren del ke zé se i hez iga zít va mó do sí ta ni és
ed dig az idõ pon tig azt a cég bí ró ság hoz be nyúj ta ni.

(3) Nem ter he li a (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség
azon gaz da sá gi tár sa sá go kat, ame lyek tár sa sá gi szer zõ dé -
se – ál ta lá nos hi vat ko zás ként – a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 1997. évi CXLIV. tör vényre utal; azon a (2) be kez -
dés sze rin ti idõ pont tól kezd ve ezt a tör vényt kell ér te ni.
Nem ter he li a (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség azon köz -
ke re se ti tár sa sá go kat és be té ti tár sa sá go kat sem, ame lyek
tár sa sá gi szer zõ dé se tag gyû lés rõl ren del ke zik; azon a
(2) be kez dés sze rin ti idõ pont tól kezd ve ta gok gyû lé sét kell 
ér te ni.

(4) Amennyi ben a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá ra a
(2)–(3) be kez dés alap ján nincs szük ség, a gaz da sá gi tár sa -
ság e tör vény ren del ke zé se i hez tör té nõ iga zo dá sát a cég bí -
ró ság felé – il le té k és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té -

se nél kül – be je len tés sel tel je sí ti. A be je len tés ben a cég
nyi lat ko zik ar ról, hogy a tár sa sá gi szer zõ dés (2) be kez dés
sze rin ti mó do sí tá sá ra nincs szük ség, illetve ar ról, hogy a
be je len tés ben meg je lölt idõ pont tól e tör vény ren del ke zé -
sei sze rint mû kö dik. Be je len tés, vagy a (2) be kez dés sze -
rin ti tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tás hi á nyá ban a tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt a cég jegy zék be már be jegy zett,
valamint az (1) be kez dés alá tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok -
nak e tör vényt 2008. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni uk.”

36.  § A Cstvm. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Cstv. 27/A.  §-a (3) be kez dé sé nek és a 27/C.  §-a
(4) be kez dés f) pont já nak al kal ma zá sá ban 2010. jú ni us
30-ig a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló 167/1993.
(XI. 30.) Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott vég zett sé ge ket, to váb bá a fel szá mo lá si és
va gyon fel ügye le ti szak irá nyú szak kép zett sé get egy aránt
ér te ni kell szak irá nyú szak kép zett ség alatt.”

37.  § Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény 3.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Jog sza bály – az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek
mód ját meg ál la pí tó tör vény, a bí ró sá gi cég el já rás sza bá -
lya it meg ál la pí tó tör vény és a jog ügy le tek biz ton sá gá nak
erõ sí té sé rõl  szóló tör vénymódosításokról  szóló tör vény és
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re tör té -
nõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek mód ját meg ál la pí tó jog -
sza bály ki vé te lé vel – nem te he ti elekt ro ni kus alá írás fel -
hasz ná lá sát ügy fél ré szé re kö te le zõ vé.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez

[3. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

A szer zõ dés min tá val tör té nõ cég ala pí tás hoz szük sé ges ok ira tok

I. A cég be jegy zés hez szük sé ges, a be jegy zé si ké re lem hez csa to lan dó ok ira tok: 

1. a szer zõ dés min ta alap ján ké szült lé te sí tõ okirat;

2. az adó szám meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, az ál ta lá nos for gal mi adó ala nyá nak az adó kö te les te vé keny sé ge meg kez -
dé sé nek be je len té sé vel össze füg gõ nyi lat ko zat [az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 22.  § (1) bekezdése];

3. a jogi kép vi se lõ meg ha tal ma zá sa, illetve kép vi se le ti jo gá nak igazolása;

4. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le té k és köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek igazolása;

5. a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese té ben a tag jegy zék, kö zös tu laj do nú törzs be tét ese té ben a rész tu laj do no sok és a
kép vi se lõ jük feltüntetésével;

6. amennyi ben tör vény a cég ala pí tá sát ha tó sá gi en ge dély hez köti, az ala pí tá si engedély;

7. vál to zás be jegy zés ese tén a leg fõbb szerv nek vagy a leg fõbb szerv he lyett el já ró, dön tés re jo go sult szerv nek a vál -
to zás alap já ul szol gá ló ha tá ro za ta, to váb bá, ha a vál to zás bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro za ton alapul, az erre vonatkozó
okirat.

II. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel szük sé ges, egyéb, a jogi kép vi se lõ ál tal meg vizs gá lás ra ke rü lõ ok -
ira tok: 

1. amennyi ben a cég élt név fog la lás sal, a név fog la lást el ren de lõ vég zés másolata;

2. a) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek, a fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok nak, a könyv vizs gá ló nak, a meg vá lasz tást el fo ga dó, az
össze fér he tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko za ta, a köz ke re se ti tár sa ság és a be té ti tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,

b) az a) pont ban em lí tet tek meg vá lasz tá sá nak idõ tar ta mát tar tal ma zó okirat;

3. ha a könyv vizs gá ló szer ve zet, a könyv vizs gá la tot el lá tó sze mély nek a meg vá lasz tást el fo ga dó, az össze fér he tet len -
ség re is kiterjedõ nyilatkozata;

4. in gat lan nem pénz be li hoz zá já ru lás ként tör té nõ szol gál ta tá sa ese tén az in gat lan – há rom hó nap nál nem ré geb bi –
tu laj do ni lap ja, mely bõl az in gat lan nal  való ren del ke zés jog cí me leg alább szél jegy for má já ban meg ál la pít ha tó; a tu laj do -
ni la pon a kö vet ke zõ be jegy zés re váró szél jegy jo go sult ja ként csak a nem pénz be li hozzájárulást szolgáltató személy
vagy szervezet szerepelhet;

5. a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén:
a) hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lás be fi ze té sé rõl vagy ügy véd ál tal el len jegy zett vagy köz jegy zõ ál tal

köz ok irat ba fog lalt ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a pénz be li hoz zá já ru lás nak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru lás ren del ke zés re bocsátásáról;

6. a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság esetén:
a) a köz gyû lés össze hí vá sá ra vo nat ko zó meg hí vó (hir det mény) és a je len lé ti ív,
b) a köz gyû lés jegy zõ köny ve (ki vo na ta),
c) a hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lás be fi ze té sé rõl,
d) ve ze tõ tiszt ség vi se lõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru lás ren del ke zés re bocsátásáról;

7. ha kü lön jog sza bály elõ ír ja, kül föl di cég vagy más szer ve zet tag sá ga ese tén a kül föl di cég há rom hó nap nál nem ré -
geb bi cég ki vo na ta és annak ma gyar nyel vû hi te les for dí tá sa, illetve annak hi te les for dí tás ban tör té nõ iga zo lá sa, hogy a
cé get vagy más szer ve ze tet a ha zai joga sze rint nyil ván tar tás ba vet ték, illetve az az ok irat, amely bõl kép vi se lõ jé nek a
képviseletre  való jogosultsága megállapítható;

8. kéz be sí té si meg bí zott meg je lö lé se ese tén a kül föl di sze mély ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg bí zott já nak a meg bí zá -
sá ra, illetve a meg bí zás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat;

5280 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám



9. ha a cég el ne ve zé sé ben tör té nel mi sze mé lyi ség neve sze re pel, vagy a cég név hez más nak jogi ér dek e fû zõ dik, a
Ctv. 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély vagy szer ve zet hoz zá já ru lá sát tar tal ma zó ok irat;

10. tár sa dal mi szer ve zet tag ról ve ze tett nyil ván tar tás ada ta it tar tal ma zó há rom hó nap nál nem ré geb bi ki vo nat;

11. ön kor mány zat tag ese tén a kép vi se lõ-tes tü let erre vo nat ko zó dön té sét tar tal ma zó okirat;

12. ha a nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá hoz ha tó ság, illetve har ma dik sze mély hoz zá já ru lá sa (en ge dé lye)
szük sé ges, ez az okirat;

13. a kis ko rú tag kép vi se le té re vo nat ko zó gyám hi va ta li ha tá ro zat, ha a szü lõ nem lát hat ja el a kis ko rú képviseletét;

14. vál to zás be jegy zés ese tén mind azon to váb bi ok irat, ame lyet az 1. és 2. szá mú mel lék le tek a vál to zás be jegy zé si ké -
re lem tar tal má ra, illetve a cég for má ra nézve elõírnak.

2. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[4. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés

Alul írott ta gok, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke zé se i nek meg fele lõen, a
2006. évi V. tör vény (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze rint ál la pít juk
meg az aláb bi köz ke re se ti társaság2

a) tár sa sá gi szer zõ dé sét,
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt tár sa sá gi szer zõ dé sét:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: ......................................................................................................... Köz ke re se ti Tár sa ság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 ................................................................................................................... Kkt.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .....................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b)6 nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: ...................................................................................................

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .....................................................................................................................................

1.5. A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ......................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................
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1 A társasági szerzõdés szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendõ szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nincs
szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!



2. A társaság tagjai

2.1. Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.2.13 Név:14......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):15 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):16 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):17 .............................................................................................................................

3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a)19 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, módosítására.

4. A társaság mûködésének idõtartama

A tár sa ság idõ tar ta ma20: a) ha tá ro zat lan...............................................................................................................
            b) ha tá ro zott, ..........................................................................................................-ig

5. A tagok felelõssége

5.1. A ta gok a tár sa ság va gyo ná val nem fe de zett hi te le zõi kö ve te lé sek ki egyen lí té sé ért sa ját va gyo nuk kal kor lát la nul 
és egyetemlegesen felelnek.
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10 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13 További tag esetén bõvíthetõ.
14 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
15 Szervezet esetén kell kitölteni.
16 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
17 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
18 Aláhúzással jelölendõ.
19 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18.  §-a (2) és (3) bekezdésére.
20 Aláhúzással jelölendõ.



5.2. A tár sa ság ba be lé põ tag fe le lõs sé ge a be lé pé se elõtt ke let ke zett tár sa sá gi kö te le zett sé ge kért21

a) a töb bi ta gé val azo nos.
b) nem áll fenn.

6. A társaság vagyona

A fe lek a tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges va gyon mér té két ....................................................................... Ft,
azaz .................................................................................................... fo rint összeg ben ha tá roz zák meg, amely
a) ........................................................................................................................................................... Ft, azaz
................................................................................................................................................fo rint kész pénz bõl,

22b) ................................................................................................................................................................. Ft,
azaz ........................................................................................................... fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból
áll.

A nem pénz be li hoz zá já ru lás meg ne ve zé se és ér té ke23:.........................................................................................
..................................................................................................   ér té ke: ....................................................
..................................................................................................   ér té ke: ....................................................

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1. Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: ................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:24 .....................................................................................................................
25 ................................ meg ne ve zé sû ...................................................... Ft ér té kû nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:26 .....................................................................................................................

7.2.27 Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: ................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:28 .....................................................................................................................
29 ................................ meg ne ve zé sû ...................................................... Ft ér té kû nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:30 .......................................................................................................................

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

8.1. Egyik tag sem kö te les va gyo ni hoz zá já ru lá sát a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott össze get meg ha la dó an nö -
vel ni, vagy vesz te ség ese tén azt ki egé szí te ni. A tag a va gyo ni hoz zá já ru lá sát vagy annak ér té két a tár sa ság,
illetve a tag sá gi jog vi szony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2. A nye re ség és a vesz te ség a ta gok kö zött31

a) a va gyo ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban osz lik meg.
b) az aláb bi arány ban osz lik meg az zal, hogy a nye re ség bõl vagy a vesz te ség vi se lé sé bõl egyik ta got sem le het
kizárni:
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21 Aláhúzással jelölendõ.
22 Szükség esetén kitöltendõ.
23 A b) pont kitöltése esetén kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
24 Naptári nap szerint meghatározandó.
25 A 6. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
26 Naptári nap szerint meghatározandó.
27 További tag esetén bõvíthetõ.
28 Naptári nap szerint meghatározandó.
29 A 6. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
30 Naptári nap szerint meghatározandó.
31 Aláhúzással jelölendõ.



Név (Cég név): ......................................................................................................................................................

nye re ség meg osz tá sá nak ará nya: .................................................. %

vesz te ség vi se lé sé nek ará nya: ....................................................... %

Név (Cég név):32......................................................................................................................................................

nye re ség meg osz tá sá nak ará nya: .................................................... %                

vesz te ség vi se lé sé nek ará nya: ......................................................... %                

9. A tagok gyûlése

9.1. A tár sa ság leg fõbb szer ve a ta gok gyû lé se, amely nek te vé keny sé gé ben  való rész vé tel le he tõ sé gét va la mennyi
tag szá má ra biztosítani kell.

9.2. A ta gok gyû lé se a le ad ha tó összes sza va zat szám hoz vi szo nyí tott szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za ta it. A ha tá -
ro zat ho za tal egy sze rû szó több ség gel tör té nik, ki vé ve azo kat a kér dé se ket, ame lyek ese té ben a tör vény három -
negyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

9.3. A tár sa ság a ta gok gyû lé sé nek ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben33

a) ta gok gyû lé se tar tá sá val
b) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót jó vá ha gyó ta gok gyû lé se meg tar tá sán kí vül írás be li dön tés ho za tal -
lal is
ha tá roz hat.

9.4.34 Az írás be li dön tés re bo csá tott ha tá ro zat ter ve ze tét írás ban és a dön tés re leg alább nyolc na pot biz to sít va kell a ta -
gok kal kö zöl ni, akik sza va za tu kat írás ban ad ják le. Írás be li dön tés ho za tal ese té ben is al kal ma zan dó ak a
9.2. pont ban fog lal tak. A ha tá ro za tot az utol só sza va zat be ér ke zé sét kö ve tõ na pon kell meg ho zott nak te kin te ni.
A sza va zás ered mé nyé rõl az utol só sza va zat be ér ke zé sét követõ nyolc napon belül kell a tagokat írásban
tájékoztatni.

9.5. A dön té sek meg ho za ta la kor35

a) min den tag nak azo nos mér té kû sza va za ta van.

b) a ta gok az aláb bi sza va za ti jog gal ren del kez nek az zal, hogy min den tag nak leg alább egy sza va za ta van:

Név (Cég név): ......................................................................................................................................................

sza va zat szá ma: ....................................................................................................................................................

Név (Cég név):36......................................................................................................................................................

sza va zat szá ma: ....................................................................................................................................................

10. Az üzletvezetés és képviselet

A tár sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re
a) a 2. pont ban meg je lölt min den tag idõ be li kor lá to zás nél kül jo go sult,

A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
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32 Több tag esetén bõvíthetõ.
33 Aláhúzással jelölendõ.
34 Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a társaság a 9.3. b) pontja szerint írásbeli döntéshozatalt választott.
35 Aláhúzással jelölendõ.
36 Több tag esetén bõvíthetõ.



b) az aláb bi tag(ok) idõ be li kor lá to zás nél kül jo go sult(ak):37

Név38: ....................................................................................................................................................................
A jogi sze mély tag ál tal ki je lölt ter mé sze tes sze mély:39

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................

c) a 2. pont ban meg je lölt min den tag ha tá ro zott ide ig jo go sult40

A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
A jog vi szony vége: ...............................................................................................................................................

d) az aláb bi tag(ok) ha tá ro zott ide ig jo go sult(ak):41,42

Név:43 ....................................................................................................................................................................
A jogi sze mély tag ál tal ki je lölt ter mé sze tes sze mély:44 ........................................................................................
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
A jog vi szony vége: ...............................................................................................................................................

11. Cégvezetõ

11.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ ki ne ve zé sé re45

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.

11.2.46 Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):
47Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

12. Cégjegyzés

12.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
48Név: ....................................................................................................................................................................
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37 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bõvíthetõ.
38 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell

megjelölni.
39 Szükség esetén kitöltendõ.
40 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24.  §).
41 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24.  §).
42 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bõvíthetõ.
43 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell

megjelölni.
44 Szükség esetén kitöltendõ.
45 Aláhúzással jelölendõ.
46 Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
47 Szükség esetén bõvíthetõ.
48 Szükség szerint bõvíthetõ.



12.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:49

a) Név: ..................................................................................................................................................................

és
50Név: ....................................................................................................................................................................

együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

b)51Név: ................................................................................................................................................................

és
52Név: ....................................................................................................................................................................

együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

13. Könyvvizsgáló53

13.1. A tár sa ság könyv vizs gá ló ja:

Név:54 ....................................................................................................................................................................

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

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................

Cég név:55 ..............................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze mély neve: ................................................

Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................

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

Lak cím: ................................................................................................................................................................

He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................

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

Lak cím: ................................................................................................................................................................

A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................

A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

14. A tagsági viszony megszûnése

A tag sá gi vi szony a Gt. 99.  §-ában fel so rolt ese tek ben szû nik meg.

15. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö -
zött a va gyo ni hoz zá já ru lá suk arányában kell felosztani.
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49 Szükség esetén kitöltendõ.
50 Szükség szerint bõvíthetõ.
51 Szükség szerint bõvíthetõ.
52 Szükség szerint bõvíthetõ.
53 A Gt. 40–44.  §-a esetén.
54 Természetes személy esetén kell kitölteni.
55 Szervezet esetén kell kitölteni.



16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1. A ter mé sze tes sze mély ta gok ki je len tik, hogy nagy ko rú ak, to váb bá nem tag jai olyan más gaz da sá gi tár sa ság nak,
ahol fe le lõs sé gük kor lát lan, és nem egyéni vállalakozók.

16.2. Az üz let ve ze tés re és a kép vi se let re jo go sult ta gok ki je len tik, hogy ve lük szem ben nem áll nak fenn a Gt. 23.  §,
illetve 25.  § (3) be kez dés ben írt kizáró körülmények.

16.3. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek56

a) a Cég köz löny ben

b) a tár sa ság hon lap ján57

tesz ele get.

16.4. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Gt., a tár sa ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá -
lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

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

Ta gok alá írá sa:

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

Név:

................................................................................................................................................................................
58Név: 

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:59

    ...............................................................................................................................................................................
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56 Aláhúzással jelölendõ.
57 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának

címét.
58 Több tag esetében bõvíthetõ.
59 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



3. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[5. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés

Alul írott ta gok, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke zé se i nek meg fele lõen,
a 2006. évi V. tör vény (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze rint ál la pít juk
meg az aláb bi be té ti tár sa ság2

a) tár sa sá gi szer zõ dé sét,
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt tár sa sá gi szer zõ dé sét:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: .................................................................................................................. Be té ti Tár sa ság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 ...................................................................................................................... Bt.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .....................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b) 6nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: ..................................................................................................

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .....................................................................................................................................

1.5. A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ......................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................

2. A társaság beltagja(i)

2.1. Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
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1 A társasági szerzõdés szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendõ szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!

10 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).



Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.2.13 Név:14 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):15 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):16 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)

3.1. Név:17 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):18 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):19 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3.2.20 Név:21 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):22 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):23 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

4.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

4.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):24 .............................................................................................................................
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13 További beltag esetén bõvíthetõ.
14 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
15 Szervezet esetén kell kitölteni.
16 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
17 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
18 Szervezet esetén kell kitölteni.
19 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
20 További kültag esetén bõvíthetõ.
21 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
22 Szervezet esetén kell kitölteni.
23 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
24 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.



4.3. A tár sa ság ügy ve ze té se25

a) 26 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, mó do sí tá sá ra.

5. A társaság mûködésének idõtartama

A tár sa ság idõ tar ta ma27: a) ha tá ro zat lan
           b) ha tá ro zott, ...........................................................................................................-ig

6. A tagok felelõssége

6.1. A bel tag a tár sa ság va gyo ná val nem fe de zett hi te le zõi kö ve te lé sek ki egyen lí té sé ért kor lát la nul, az eset le ges más
bel ta gok kal egye tem le ge sen, saját vagyonával felel.

6.2. A tár sa ság ba be lé põ bel tag fe le lõs sé ge a be lé pé se elõtt ke let ke zett tár sa sá gi kö te le zett sé ge kért28

a) a töb bi bel ta gé val azo nos.
b) nem áll fenn.

6.3. A kül tag csak a tár sa sá gi szer zõ dés ben vál lalt va gyo ni be tét szol gál ta tá sá ra kö te les, a tár sa ság kö te le zett sé ge i ért
azon ban – a tör vény ben meg ha tá ro zott kivétellel – nem felel.

6.4. Az a kül tag, aki ko ráb ban a tár sa ság bel tag ja volt, a bel ta gi mi nõ ség e meg szû né sé tõl szá mí tott öt éves jog vesz tõ
ha tár idõn be lül bel tag ként fe le l a tár sa ság har ma dik sze méllyel szem ben fenn ál ló olyan tar to zá sá ért, amely a
bel ta gi minõsége megszûnése elõtt keletkezett.

7. A társaság vagyona

A fe lek a tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges va gyon mér té két ............................. Ft, azaz .......................... fo rint
összeg ben ha tá roz zák meg, amely
a) .................................................... Ft, azaz ................................................................ fo rint kész pénz bõl áll,
29b) .................................................. Ft, azaz .................................... fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll.
A nem pénz be li hoz zá já ru lás meg ne ve zé se és ér té ke30:
.........................................................................   ér té ke: ..............................................................................
.........................................................................   ér té ke: ..............................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje31

8.1. Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: ................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:32 .....................................................................................................................
33 .......................................... meg ne ve zé sû ............................................. Ft ér té kû nem pénz be li hoz zá já ru lás 
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:34 .....................................................................................................................

5290 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám

25 Aláhúzással jelölendõ.
26 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18.  §-a (2) és (3) bekezdésére.
27 Aláhúzással jelölendõ.
28 Aláhúzással jelölendõ.
29 Szükség esetén kitöltendõ.
30 A b) pont kitöltése esetén kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
31 A tagokon a bel- és kültagot egyaránt érteni kell.
32 Naptári nap szerint meghatározandó.
33 A 7. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
34 Naptári nap szerint meghatározandó.



8.2.35 Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: ................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:36 ......................................................................................................................
37 ....................................... meg ne ve zé sû ................................................ Ft ér té kû nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:38 .....................................................................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

9.1. Egyik tag sem kö te les va gyo ni hoz zá já ru lá sát a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott össze get meg ha la dó an nö -
vel ni, vagy vesz te ség ese tén azt ki egé szí te ni. A tag a va gyo ni hoz zá já ru lá sát vagy annak ér té két a tár sa ság,
illetve a tag sá gi jog vi szony fennállása alatt nem követelheti vissza.

9.2. A nye re ség és a vesz te ség a ta gok kö zött39

a) a va gyo ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban osz lik meg,
b) az aláb bi arány ban osz lik meg az zal, hogy a nye re ség bõl vagy a vesz te ség vi se lé sé bõl egyik ta got sem le het
kizárni:

Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
nye re ség meg osz tá sá nak ará nya: ................................... %
vesz te ség vi se lé sé nek ará nya: ........................................ %

Név (Cég név):40 ....................................................................................................................................................
nye re ség meg osz tá sá nak ará nya: ................................... %
vesz te ség vi se lé sé nek ará nya: ........................................ %

10. A tagok gyûlése

10.1. A be té ti tár sa ság leg fõbb szer ve a ta gok gyû lé se, amely nek te vé keny sé gé ben való rész vé tel le he tõ sé gét va la -
mennyi tag szá má ra biztosítani kell.

10.2. A ta gok gyû lé se a le ad ha tó összes sza va zat szám hoz vi szo nyí tott szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za ta it. A ha tá -
ro zat ho za tal egy sze rû szó több ség gel tör té nik, ki vé ve azo kat a kér dé se ket, ame lyek ese té ben a tör vény három -
negyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

10.3. A tár sa ság a ta gok gyû lé sé nek ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben41

a) ta gok gyû lé se tar tá sá val
b) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót jó vá ha gyó ta gok gyû lé se meg tar tá sán kí vül írás be li dön tés ho za tal -
lal is
ha tá roz hat.

10.4.42 Az írás be li dön tés re bo csá tott ha tá ro zat ter ve ze tét írás ban és a dön tés re leg alább nyolc na pot biz to sít va kell a ta -
gok kal kö zöl ni, akik sza va za tu kat írás ban ad ják le. Írás be li dön tés ho za tal ese té ben is al kal ma zan dó ak a
10.2. pont ban fog lal tak. A ha tá ro za tot az utol só sza va zat be ér ke zé sét kö ve tõ na pon kell meg ho zott nak te kin te ni. 
A sza va zás ered mé nyé rõl az utol só sza va zat be ér ke zé sét követõ nyolc napon belül kell a tagokat írásban
tájékoztatni.
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35 További tag esetén bõvíthetõ.
36 Naptári nap szerint meghatározandó.
37 A 7. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
38 Naptári nap szerint meghatározandó.
39 Aláhúzással jelölendõ.
40 Több tag esetén bõvíthetõ.
41 Aláhúzással jelölendõ.
42 Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a társaság a 10.3. b) pontja szerint írásbeli döntéshozatalt választott.



10.5. A dön té sek meg ho za ta la kor43

a) min den tag nak azo nos mér té kû sza va za ta van.
b) a ta gok az aláb bi sza va za ti jog gal ren del kez nek az zal, hogy min den tag nak leg alább egy sza va zata van:

Név: ......................................................................................................................................................................
sza va zat szá ma: ....................................................................................................................................................

Név:44 ....................................................................................................................................................................
sza va zat szá ma: ....................................................................................................................................................

11. Az üzletvezetés és képviselet

A tár sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re
a) a 2. pont ban meg je lölt min den bel tag idõ be li kor lá to zás nél kül jogosult,
A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................

b) az aláb bi bel tag(ok) és/vagy kül tag(ok) idõ be li kor lá to zás nél kül jo go sult(ak):
45Név46: .................................................................................................................................................................
A jogi sze mély tag ál tal ki je lölt ter mé sze tes sze mély:47

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................

c) a 2. pont ban meg je lölt min den bel tag ha tá ro zott ide ig jo go sult,48

A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
A jog vi szony vége: ...............................................................................................................................................

d) az aláb bi bel tag(ok) és/vagy kül tag(ok) ha tá ro zott ide ig jo go sult(ak):49

50Név51: .................................................................................................................................................................
A jogi sze mély tag ál tal ki je lölt ter mé sze tes sze mély:52

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
A jog vi szony vége: ...............................................................................................................................................

e) az aláb bi, egyet len üz let ve ze tés re és kép vi se let re jo go sult tag, idõ be li kor lá to zás nélkül jogosult:
Név53: ....................................................................................................................................................................
A jogi sze mély tag ál tal ki je lölt ter mé sze tes sze mély:54

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A jog vi szony kez de te: ..........................................................................................................................................
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43 Aláhúzással jelölendõ.
44 Több tag esetén bõvíthetõ.
45 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bõvíthetõ.
46 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell

megjelölni.
47 Szükség esetén kitöltendõ.
48 Legfeljebb 5 évig. (Gt. 24.  §)
49 Legfeljebb 5 évig. (Gt. 24.  §)
50 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bõvíthetõ.
51 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell

megjelölni.
52 Szükség esetén kitöltendõ.
53 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell

megjelölni.
54 Szükség esetén kitöltendõ.



12. Cégvezetõ

12.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ ki ne ve zé sé re55

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.

5612.2. Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):
57Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
Név58: ....................................................................................................................................................................

13.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:59

a) Név: .................................................................................................................................................................
és
60Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.
b)61 Név: ..............................................................................................................................................................
és
62Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

14. Könyvvizsgáló63

A tár sa ság könyv vizs gá ló ja:
Név:64 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Cég név65: ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze mély neve: ................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
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55 Aláhúzással jelölendõ.
56 Kizárólag a 12.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
57 Szükség szerint bõvíthetõ.
58 Szükség szerint bõvíthetõ.
59 Szükség esetén kitöltendõ.
60 Szükség szerint bõvíthetõ.
61 Szükség szerint bõvíthetõ.
62 Szükség szerint bõvíthetõ.
63 A Gt. 40–44.  §-a esetén.
64 Természetes személy esetén kell kitölteni.
65 Szervezet esetén kell kitölteni.



Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

15. A tagsági viszony megszûnése

A tag sá gi vi szony a Gt. 99.  §-ában fel so rolt ese tek ben szû nik meg.

16. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö -
zött a va gyo ni hoz zá já ru lá suk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1. A ter mé sze tes sze mély bel ta gok ki je len tik, hogy nagy ko rú ak, to váb bá nem tag jai olyan más gaz da sá gi tár sa ság -
nak, ahol fe le lõs sé gük kor lát lan, és nem egyéni vállalakozók.

17.2. Az üz let ve ze tés re és kép vi se let re jo go sult ta gok ki je len tik, hogy ve lük szem ben nem áll fenn a Gt. 23.  §, illetve
25.  § (3) be kez dés ben írt kizáró körülmény.

17.3. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek66

a) a Cég köz löny ben
b) a tár sa ság hon lap ján67

tesz ele get.

17.4. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Gt., a tár sa ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá -
lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

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

Ta gok alá írá sa:
 ..............................................................................................................................................................................
Név:
 ..............................................................................................................................................................................
68Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:69

    ............................................................................................................................................................................
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66 Aláhúzással jelölendõ.
67 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának

címét.
68 Több tag esetében bõvíthetõ.
69 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



4. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[6. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

A KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés

Alul írott ta gok, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke zé se i nek meg fele lõen, a 2006.
évi V. tör vény (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze rint ál la pít juk meg az
aláb bi kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság2

a) tár sa sá gi szer zõ dé sét, 
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt tár sa sá gi szer zõ dé sét:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: .......................................................................................... Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 .................................................................................................................... Kft.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .....................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b)6 nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: ..................................................................................................

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .....................................................................................................................................

1.5. A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ......................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................

2. A társaság tagjai

2.1. Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
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1 A társasági szerzõdés szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendõ szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!

10 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).



Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.2.13 Név:14 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):15 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):16 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):17 .............................................................................................................................

3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a) 19jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, mó do sí tá sá ra.

4. A társaság mûködésének idõtartama

A tár sa ság idõ tar ta ma:20 a) ha tá ro zat lan
           b) ha tá ro zott, ..........................................................................................................-ig.

5. A társaság törzstõkéje

5.1. A tár sa ság törzs tõ ké je ......................................................................................................................... Ft, azaz 
...........................................................................................................................................................fo rint, amely
a) .......................................... Ft azaz ...................................................................................................... forint
kész pénz bõl áll, amely a törzs tõ ke ..................................................................................................... szá za lé ka
Eb bõl az ala pí tás kor a tár sa ság szám la ve ze tõ bank já ba/pénz tá rá ba21 be fi ze tett összeg ............................... Ft,
a pénz be li hoz zá já ru lás .................................. szá za lé ka22

23b) ......................................................................................................................................................... Ft, azaz
.............................................................................................................. fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll,
amely a törzs tõ ke ............................................ szá za lé ka24

Eb bõl az ala pí tás kor ren del ke zés re bo csá tott ér ték az összes nem pénz be li hoz zá já ru lás ................ százaléka.
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13 További tag esetén bõvíthetõ.
14 Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
15 Szervezet esetén kell kitölteni.
16 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
17 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
18 Aláhúzással jelölendõ.
19 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18.  §-a (2) és (3) bekezdésére.
20 Aláhúzással jelölendõ.
21 Aláhúzással jelölendõ. A cég pénztárába történõ befizetés esetén a cég a bejegyzését követõ 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a

rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.
22 Gt. 115.  § (1) bekezdés.
23 Szükség szerint kitöltendõ.
24 Gt. 116.  § (2) bekezdés.



5.2.25 A ta gok a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké nek meg ál la pí tá sá nál könyv vizs gá lót26

a) nem vet tek igény be.
b) igény be vet tek.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ....................................................................................................................................... Ft.
Törzs be tét össze té te le:
a) Kész pénz .................................................................................................................................................. Ft.
27b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: ..................................................................................... ér té ke: .............................................. Ft

6.2.28 Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le:
a) Kész pénz .................................................................................................................................................. Ft.
29b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: ...................................................................................... ér té ke: ............................................. Ft

7. A törzsbetétek teljesítési határideje30

7.1. Amennyi ben a ta gok a törzs be tét kész pénz ré szét tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem fi zet ték be, kö te le sek a törzs -
be tét jü ket ké pe zõ kész pénz össze get ....................................-ig, leg ké sõbb azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott 
egy éven be lül be fi zet ni a tár sa ság szám la ve ze tõ bank já ba/pénztárába.31

7.2. Amennyi ben a ta gok a nem pénz be li hoz zá já ru lást tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem bo csá tot ták ren del ke zés re,
kö te le sek a törzs be tét jü ket ké pe zõ nem pénz be li hoz zá já ru lást .................................................-ig, leg ké sõbb
azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott há rom éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3. A törzs be té tek tel je sí té sé nek meg tör tén tét az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak bejelenteni.

8. Pótbefizetés

8.1. A tag gyû lés a vesz te sé gek fe de zé sé re a ta gok szá má ra32

a) pót be fi ze tést elõ ír hat.
b) pót be fi ze tést nem ír hat elõ.

8.2.33 A pót be fi ze tés leg ma ga sabb össze ge: ........................................................................................................... Ft.

8.3.34 A pót be fi ze tés tel je sí té sé nek mód ja:35

a) pénz be li hoz zá já ru lás.
b) nem pénz be li hoz zá já ru lás.
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25 Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén kell kitölteni.
26 Aláhúzással jelölendõ.
27 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
28 További tag esetén bõvíthetõ.
29 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
30 Szükség szerint kitöltendõ.
31 Aláhúzással jelölendõ.
32 Aláhúzással jelölendõ.
33 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
34 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
35 Aláhúzással jelölendõ.



8.4.36 A pót be fi ze té si kö te le zett ség a ta go kat törzs be té te ik ará nyá ban terheli.

8.5.37 A pót be fi ze tés leg fel jebb38

a) üz le ti éven ként egy al ka lom mal, a szám vi te li tör vény sze rin ti éves be szá mo lót jó vá ha gyó taggyûlésen
b) üz le ti éven ként39 ............................... al ka lom mal ír ha tó elõ (pót be fi ze tés gya ko ri sá ga).

8.6.40 Pót be fi ze tés41

a) azon na li tel je sí té si kö te le zett ség
b) leg fel jebb .................... 42 hó na pon be lü li tel je sí té si kö te le zett ség mel lett ír ha tó elõ (pót be fi ze tés üte me zé se).

8.7.43 A pót be fi ze tés vissza fi ze té se44

a) a tel je sí tés mód ja sze rint
b) kész pénz ben
tör té nik.

9. Üzletrész

9.1. A tár sa ság be jegy zé sét köve tõen a ta gok jo ga it és a tár sa ság va gyo ná ból õket meg il le tõ há nya dot az üz let rész
tes te sí ti meg. Min den tag nak csak egy üz let ré sze le het. Egy üz let rész nek több tu laj do no sa is le het, ezek a sze mé -
lyek a tár sa ság gal szem ben egy tag nak szá mí ta nak; jo ga i kat – ide ért ve a tár sa sá gi szer zõ dés meg kö té sét is – csak 
kö zös kép vi se lõ jük út ján gya ko rol hat ják, és a ta got ter he lõ kö te le zett sé ge kért egye tem le ge sen fe lel nek. 

9.2. Az üz let rész45

a) a ta gok törzs be tét jé hez iga zo dik.
b) a ta gok törzs be tét jé tõl el tér.
En nek meg fele lõen az üz let ré szek meg osz lá sa:

1. üz let rész ............................................... %
Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
La kó hely: .............................................................................................................................................................

462. üz let rész ............................................. %
Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
La kó hely: .............................................................................................................................................................

473. üz let rész ............................................. %
Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
La kó hely: .............................................................................................................................................................
48Név (Cég név): ....................................................................................................................................................
La kó hely: .............................................................................................................................................................
Kö zös kép vi se lõ: ..................................................................................................................................................
La kó hely: .............................................................................................................................................................
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36 A 8.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni.
37 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
38 Aláhúzással jelölendõ.
39 Számmal jelölendõ.
40 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
41 Aláhúzással jelölendõ.
42 Számmal jelölendõ.
43 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
44 Aláhúzással jelölendõ.
45 Aláhúzással jelölendõ.
46 További üzletrész esetén bõvíthetõ.
47 Közös üzletrész esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
48 Több tulajdonos esetén bõvíthetõ.



10. Az üzletrészek átruházása, felosztása

10.1. Az üz let rész a tár sa ság tag ja i ra – a tár sa ság sa ját üz let ré szét (Gt. 135.  §) ki vé ve – sza ba don átruházható.

10.2. Az üz let részt kí vül ál ló sze mély re csak ak kor le het át ru ház ni, ha a tag a törzs be té tét tel jes mér ték ben be fi zet te,
ki vé ve a Gt. 138.  §-ban fog lalt ese tet. A ta got, a tár sa sá got vagy a tag gyû lés ál tal ki je lölt sze mélyt az adás vé te li
szer zõ dés út ján át ru ház ni kí vánt üzletrészre49

a) elõ vá sár lá si jog il le ti meg a fen ti sor rend ben.
b) elõ vá sár lá si jog nem il le ti meg.

10.3. Az üz let rész kí vül ál ló sze mély re tör té nõ át ru há zá sá hoz50

a) a tag gyû lés (a tár sa ság) be le egye zé se szük sé ges.
b) a tag gyû lés (a tár sa ság) be le egye zé se nem szük sé ges.51

Az a) pont sze rin ti eset ben a be le egye zés ak kor ta gad ha tó meg, ha az üz let rész át ru há zá sa a tár sa ság jo gos ér de -
ke it sér ti vagy veszélyezteti.

10.4. Adás vé te li szer zõ dé sen kí vü li jog cí men52

a) az üz let rész át ru ház ha tó.
b) az üz let rész nem ru ház ha tó át.53

10.5. A tár sa ság a sa ját üz let ré szét54

a) a vá sár lás tól szá mí tott egy éven be lül kö te les el ide ge ní te ni.
b) a vá sár lás tól szá mí tott ................................................................. éven/hó na pon be lül kö te les el ide ge ní te ni.
c) nem kö te les el ide ge ní te ni.55

10.6. Az üz let rész csak át ru há zás, a meg szûnt tag jog utód lá sa, örök lés, valamint a há zas tár si kö zös va gyon meg osz tá -
sa ese tén oszt ha tó fel.56

11. A nyereség felosztása

11.1. A ta got a tár sa ság nak a Gt. 131.  § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a tag gyû lés ál tal fel osz ta ni ren delt, a szám -
vi te li tör vény sze rint meg ha tá ro zott tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl, illetve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé -
szí tett tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl arányos hányad (osztalék) illeti meg.

11.2. Az ered mény a ta gok kö zött57

a) a törzs be té tek ará nyá ban osz lik meg.
b) az aláb bi arány ban osz lik meg:
Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
Arány: ........................................... %
58Név (Cég név): ....................................................................................................................................................
Arány: ........................................... %

12. A társaság taggyûlése

12.1. A tag gyû lés a tár sa ság leg fõbb szer ve. A tag gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak mind azok a kér dé sek,
ame lye ket a tör vény a tag gyû lés ki zá ró la gos hatáskörébe utal.
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49 Aláhúzással jelölendõ.
50 Aláhúzással jelölendõ.
51 Gt. 126.  § (1) bekezdés.
52 Aláhúzással jelölendõ.
53 Gt. 126.  § (2) bekezdés.
54 Szükség szerint kitöltendõ, aláhúzással jelölendõ.
55 Gt. 135.  §.
56 Gt. 130.  § (1) bekezdés.
57 Aláhúzással jelölendõ.
58 További tag esetén bõvíthetõ.



12.2.59 A tár sa ság a tag gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben60

a) tag gyû lés tar tá sá val
b) írás be li dön tés ho za tal lal is
ha tá roz hat.

12.3. Az egyes ta go kat meg il le tõ sza va za tok száma:
Név (Cég név): .....................................................................................................................................................
sza va zat szám: ......................................................................... arány: .......................................................... %
61Név (Cég név): ...................................................................................................................................................
sza va zat szám: .......................................................................... arány: ......................................................... %

12.4. 62A ta gok a ha tá ro zat ké pes ség re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sát az egy sze rû több sé get igény lõ kér dé sek ben63

a) nem zár ják ki.
b) ki zár ják.

12.5. A tag gyû lés ha tá ro za ta it, amennyi ben a tör vény más ként nem ren del ke zik, a sza va za ti jog gal ren del ke zõ je len lé -
võk egy sze rû többségével hozza meg.

12.6. A tag gyû lést az ügy ve ze tõ hív ja össze.

13. Az ügyvezetõ

13.1. A tár sa ság ügy ve ze tõ je:
64Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Az ügy ve ze tõi meg bí za tás65

a) ha tá ro zott idõ re,66

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:67 .........................................................................................................................................

13.2.68 Az ügy ve ze tõ(k) fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re köteles(ek).

14. Cégvezetõ

14.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ ki ne ve zé sé re69

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.
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59 Gt. 141.  §, 148.  §
60 Aláhúzással jelölendõ.
61 Több tag esetén bõvíthetõ.
62 Gt. 142.  § (5) bek.
63 Aláhúzással jelölendõ.
64 Szükség szerint bõvíthetõ.
65 Aláhúzással jelölendõ.
66 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
67 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
68 Gt. 131.  § (3) bek.
69 Aláhúzással jelölendõ.



14.2.70 Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):
71Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

15. Cégjegyzés

15.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
72Név: ....................................................................................................................................................................

15.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:73

a) Név: .................................................................................................................................................................
és
74Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.
b)75 Név: ..............................................................................................................................................................
és
76Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

16. Felügyelõbizottság

16.1. A tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság vá lasz tá sá ra77

a) sor ke rül.
b) nem ke rül sor.

7816.2. A fel ügye lõ bi zott ság el nö ke:79

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás80

a) ha tá ro zott idõ re,81

b) ha tá ro zat lan idõ re82

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:83 .........................................................................................................................................
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70 Kizárólag a 14.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
71 Szükség szerint bõvíthetõ.
72 Szükség szerint bõvíthetõ.
73 Szükség esetén kitöltendõ.
74 Szükség szerint bõvíthetõ.
75 Szükség szerint bõvíthetõ.
76 Szükség szerint bõvíthetõ.
77 Aláhúzással jelölendõ.
78 A 16.1. a) pont választása esetén.
79 A 16.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendõ [Gt. 34.  § (2) bekezdés].
80 Aláhúzással jelölendõ.
81 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
82 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
83 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.



8416.3. A fel ügye lõ bi zott ság tag jai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás85

a) ha tá ro zott idõ re,86

b) ha tá ro zat lan idõ re87

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:88 .........................................................................................................................................

89Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás90

a) ha tá ro zott idõ re,91

b) ha tá ro zat lan idõ re92

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:93 .........................................................................................................................................

17. Könyvvizsgáló94

A tár sa ság könyv vizs gá ló ja:
Név:95 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Cég név:96 ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze mély neve: ................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................
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84 A 16.1. a) pont választása esetén.
85 Aláhúzással jelölendõ.
86 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
87 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
88 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
89 További felügyelõbizottsági tag esetén bõvíthetõ.
90 Aláhúzással jelölendõ.
91 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
92 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
93 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
94 A Gt. 40–44.  §-a esetén.
95 Természetes személy esetén kell kitölteni.
96 Szervezet esetén kell kitölteni.



18. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö zött
a va gyo ni hoz zá já ru lás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek97

a) a Cég köz löny ben

b) a tár sa ság hon lap ján98

tesz ele get.

19.2. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a tár sa -
ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

Ta gok alá írá sa:

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

Név:

................................................................................................................................................................................
99Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:100

    ...............................................................................................................................................................................
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97 Aláhúzással jelölendõ.
98 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának

címét.
99 Több tag esetében bõvíthetõ.

100 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



5. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[7. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alul írott ala pí tó, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke zé se i nek meg fele lõen, a
2006. évi V. tör vény (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze rint ál la pít ja meg
az aláb bi egy sze mé lyes kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság2

a) ala pí tó ok ira tát,
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: .......................................................................................... Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 ......................................................................................................................Kft.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .....................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b)6 nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: .................................................................................................

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .....................................................................................................................................

1.5.  A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ......................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................

2. A társaság alapítója

Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
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1 Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendõ szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!

10 Természetes személy esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).



Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):13 .............................................................................................................................

3.3.  A tár sa ság ügy ve ze té se14 ........................................................................................................................................
a) 15 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, mó do sí tá sá ra.

4. A társaság mûködésének idõtartama

A tár sa ság idõ tar ta ma16: a) ha tá ro zat lan
           b) ha tá ro zott, ...........................................................................................................-ig

5. A társaság törzstõkéje

5.1. A tár sa ság törzs tõ ké je .................................................................................................................................... Ft,
azaz ............................................................................................................................................... fo rint, amely
a) .............................. Ft, azaz ................................................................................................ kész pénz bõl áll,
amely a törzs tõ ke .............................. szá za lé ka
b)17 .............................. Ft, azaz ........................................................ fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll,
amely a törzs tõ ke .............................. szá za lé ka18

5.2. A be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá ig19

a) a pénz be li hoz zá já ru lás ..........20 %-át
b) a pénz be li hoz zá já ru lás ból 100 000 Ft-ot
be kell fi zet ni a tár sa ság szám la ve ze tõ bank já ba/pénz tá rá ba21, illetve a nem pénz be li hoz zá já ru lást a tár sa ság
ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

5.3. Amennyi ben az ala pí tó a törzs tõ ke kész pénz ré szét tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem fi zet te be, kö te les a fenn ma -
ra dó kész pénz össze get ....................................-ig, leg ké sõbb azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott egy éven
belül befizetni.

5.4. A törzs tõ ke tel je sí té sé nek meg tör tén tét az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak bejelenteni.
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13 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
14 Aláhúzással jelölendõ.
15 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18.  §-a (2) és (3) bekezdésére.
16 Aláhúzással jelölendõ.
17 Szükség esetén kitöltendõ.
18 Gt. 116.  § (2) bekezdés.
19 Aláhúzással jelölendõ.
20 Pontos számmal jelölendõ. Figyelemmel a Gt. 115.  § (1) bekezdésére, a pénzbeli hozzájárulásnak legalább az 50%-át be kell fizetni.
21 Aláhúzással jelölendõ. A cég pénztárába történõ befizetés esetén a cég a bejegyzését követõ 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a

rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.



6. A tag törzsbetétje

Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
A törzs be tét össze ge: ...................................................................................................................................... Ft
A törzs be tét össze té te le:
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
22b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
23meg ne ve zé se:  .................................................................................................................... ér té ke: ............ Ft

7.  Üzletrész

A tár sa ság be jegy zé sét köve tõen a tag jo ga it és a tár sa ság va gyo ná ból õt meg il le tõ há nya dot az üz let rész tes te sí ti
meg. A tag nak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egy sze mé lyes tár sa ság a sa ját üz let ré szét nem sze rez he ti meg.

8.2. Az üz let rész csak át ru há zás, a meg szûnt tag jog utód lá sa és örök lés, valamint a há zas tár si kö zös va gyon meg osz -
tá sa ese tén osztható fel.

8.3. Ha az egy sze mé lyes tár sa ság az üz let rész fel osz tá sa vagy a törzs tõ ke eme lé se foly tán új tag gal egé szül ki, és így
több sze mé lyes tár sa ság gá vá lik, a ta gok kö te le sek az ala pí tó ok ira tot tár sa sá gi szerzõdésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A ta got a tár sa ság nak a Gt. 131.  § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és fel osz ta ni ren delt, a szám vi te li tör vény
sze rint meg ha tá ro zott tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl, illetve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett tárgy évi
adó zott eredményébõl osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

10.1. A tag gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben az ala pí tó ha tá ro zat tal dönt, és er rõl az ügy ve ze tõ(ke)t írásban
értesíti.

10.2. Az ala pí tó ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak mind azok a kér dé sek, ame lye ket a tör vény a tag gyû lés ki zá ró la gos 
hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetõ

11.1. A tár sa ság ügy ve ze tõ je:

24Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

5306 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám

22 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén kitöltendõ.
23 Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
24 Több ügyvezetõ esetén bõvíthetõ.



A meg bí za tás25

a) ha tá ro zott idõ re26

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.

A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:27 .........................................................................................................................................

11.2.28 Az ügy ve ze tõ(k) fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re köteles(ek).

12. Cégvezetõ

12.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ ki ne ve zé sé re29

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.

12.2.30 Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):
31Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
32Név: ....................................................................................................................................................................

13.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:33

a) Név: ......................................................................................................................................................................
és
34Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

b) 35Név: ....................................................................................................................................................................
és
36Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

14. Felügyelõbizottság

14.1. A tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság vá lasz tá sá ra37

a) sor ke rül.
b) nem ke rül sor.
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25 Aláhúzással jelölendõ.
26 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
27 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
28 Gt. 131.  § (3) bekezdés.
29 Aláhúzással jelölendõ.
30 Kizárólag a 12.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
31 Szükség szerint bõvíthetõ
32 Szükség szerint bõvíthetõ.
33 Szükség esetén kitöltendõ.
34 Szükség szerint bõvíthetõ.
35 Szükség szerint bõvíthetõ.
36 Szükség szerint bõvíthetõ.
37 Aláhúzással jelölendõ.



14.2.38 A fel ügye lõ bi zott ság el nö ke:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás39

a) ha tá ro zott idõ re,40

b) ha tá ro zat lan idõ re41

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:42 .........................................................................................................................................

14.3.43 A fel ügye lõ bi zott ság tag jai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás44

a) ha tá ro zott idõ re,45

b) ha tá ro zat lan idõ re46

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:47 .........................................................................................................................................

48Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás49

a) ha tá ro zott idõ re,50

b) ha tá ro zat lan idõ re51

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:52 ...........................................................................................................................................

15.  Könyvvizsgáló53

A tár sa ság könyv vizs gá ló ja:
Név:54 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
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38 A 14.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendõ [Gt. 34.  § (2) bekezdés].
39 Aláhúzással jelölendõ.
40 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
41 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
42 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
43 A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
44 Aláhúzással jelölendõ.
45 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
46 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
47 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
48 Több felügyelõbizottsági tag esetén bõvíthetõ.
49 Aláhúzással jelölendõ.
50 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §)
51 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
52 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
53 A Gt. 40–44.  §-a esetén.
54 Természetes személy esetén kell kitölteni.



Cég név:55 ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze mély neve: ................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

16. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyon az ala pí tót illeti 
meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek56

a) a Cég köz löny ben
b) a tár sa ság hon lap ján57

tesz ele get.

17.2. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Gt., a tár sa ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá -
lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

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

Az ala pí tó alá írá sa:

................................................................................................................................................................................
Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:58

    ..............................................................................................................................................................................
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55 Szervezet esetén kell kitölteni.
56 Aláhúzással jelölendõ.
57 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának

címét.
58 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



6. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[8. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

A ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alul írott ala pí tók (rész vé nye sek), a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló 2006. évi IV. tör vé ny (Gt.) ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en, a 2006. évi V. tör vé ny (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze -
rint ál la pít ják meg az aláb bi zárt kö rû en mûködõ részvénytársaság2

a) alap sza bá lyát,
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt alap sza bá lyát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: ............................................................................... Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 ....................................................................................................................... Zrt.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .......................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b) 6nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: 

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .....................................................................................................................................

1.5. A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ......................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11 .....................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
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1 Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendõ 
szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!

10 Természetes személy esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).



Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.2.13 Név:14 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Cég név (név):15.......................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):16 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Fõ te vé keny ség:.......................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):17 .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a)19jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, mó do sí tá sá ra.

4. A társaság mûködésének idõtartama, mûködési formája

A tár sa ság idõ tar ta ma:20 a) ha tá ro zat lan
           b) ha tá ro zott, ...............-ig.

4.2. A rész vény tár sa ság mû kö dé si for má ja: zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság.

5. A társaság alaptõkéje

5.1. A tár sa ság alap tõ ké je ..................................................................................................................................... Ft,
azaz ................................................................................................................................................ fo rint, amely
a) ............................................................................................................................................................ Ft, azaz
.......................................................................................... kész pénz bõl áll, amely az alap tõ ke ......... szá za lé ka.21

Eb bõl az ala pí tás kor be fi ze tett összeg ....................... Ft, amely ............ szá za lé ka az át ven ni vál lalt részvények
(i) név ér té ké nek
(ii) ki bo csá tá si ér té ké nek.22
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13 Több részvényes esetén bõvíthetõ.
14 Természetes személy esetén kell kitölteni.
15 Szervezet esetén kell kitölteni.
16 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
17 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
18 Aláhúzással jelölendõ.
19 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.
20 Aláhúzással jelölendõ.
21 Gt. 210. § (1) be kez dés a) pont.
22 Aláhúzással jelölendõ, figyelemmel az 5.5. pontra is.



23b) ......................................................................................................................................................... Ft, azaz
................................................... fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll, amely az alap tõ ke ......... szá za lé ka.24

Eb bõl az ala pí tás kor ren del ke zés re bo csá tott ér ték ...... Ft, amely ..... szá za lé ka az át ven ni vál lalt rész vé nye k25

(i) név ér té ké nek.
(ii) ki bo csá tá si ér té ké nek.

5.2. A nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sét tar tal ma zó könyv vizs gá lói je len tés26

a) je len alap sza bály mel lék le te, és a nem pénz be li hoz zá já ru lás elõ ze tes fe lül vizs gá la tát
Név:27 ....................................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Cég név:28 ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
könyv vizs gá ló vé gez te.
b) ké szí té sé re nem ke rül sor.29

5.3. A tár sa ság alap tõ ké je ........................................... da rab ............ Ft név ér té kû név re szóló törzs rész vény bõl áll.

5.4. A rész vé nye k elõ ál lí tá sá nak mód ja:30

a) nyom dai úton tör té nik.
b) de ma te ri a li zált mó don tör té nik.

5.5. A rész vé nye k ki bo csá tá si ér té ke31

a) meg egye zik a rész vé nye k név ér té ké vel.
b) ...............Ft, azaz ................................................................................................................................ fo rint.32

5.6. Az ala pí tók je len alap sza bály el fo ga dá sá val kö te le zett sé get vál lal nak va la mennyi rész vény átvételére.

6. Az alaptõke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1. Az 5.3. pont ban meg ha tá ro zott rész vé nye k az ala pí tók (rész vé nye sek) kö zött az aláb bi ak sze rint oszlanak meg:
Név (Cég név): ......................................................................................................................................................
Va gyo ni hoz zá já ru lás: .................................................................................................................... Ft, amely bõl
a) kész pénz: .................................................................................................................................................. Ft,
33b) nem pénz be li hoz zá já ru lás
34 meg ne ve zé se:  ......................................................................................................... ér té ke: ........................Ft.
Rész vé nye k szá ma: a pénz be li hoz zá já ru lás után: ......................................................................................... db,
a nem pénz be li hoz zá já ru lás után: ................................................................................................................. db,
össze sen: ....................................................................................................................................................... db.
35Név (Cég név): ....................................................................................................................................................
Va gyo ni hoz zá já ru lás: .................................................................................................................... Ft, amely bõl
a) kész pénz: .................................................................................................................................................. Ft,
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23 Szükség esetén kitöltendõ.
24 Gt. 210. § (1) bekezdés b) pont.
25 Aláhúzással jelölendõ, figyelemmel az 5.5. pontra is.
26 Aláhúzással jelölendõ.
27 Természetes személy esetén kell kitölteni.
28 Szervezet esetén kell kitölteni.
29 A Gt. 209. §-ának (2) bekezdése esetén kerülhet sor. 
30 Aláhúzással jelölendõ.
31 Aláhúzással jelölendõ.
32 Megfelelõ kitöltéssel jelölendõ.
33 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ.
34 Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
35 Több alapító (részvényes) esetén bõvíthetõ.



36b) nem pénz be li hoz zá já ru lás
37meg ne ve zé se:  .......................................................................................................... ér té ke: ........................Ft.
Rész vé nye k szá ma: a pénz be li hoz zá já ru lás után: ......................................................................................... db,
a nem pénz be li hoz zá já ru lás után: ................................................................................................................. db,
össze sen: ....................................................................................................................................................... db.

6.2.38 Amennyi ben az ala pí tók (rész vé nye sek) az alap tõ ke kész pénz ré szét tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem fi zet ték
be, kö te le sek a fenn ma ra dó össze get ............-ig, leg ké sõbb azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott egy éven be lül
be fi zet ni a tár sa ság szám la ve ze tõ bank já ba.

6.3.39 Amennyi ben az ala pí tók (rész vé nye sek) a nem pénz be li hoz zá já ru lást tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem bo csá -
tot ták ren del ke zés re, kö te le sek a fenn ma ra dó nem pénz be li hoz zá já ru lást ...............................-ig, leg ké sõbb
azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott öt éven be lül a tár sa ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A rész vé nye k át ru há zá sá hoz40

a) a rész vény tár sa ság be le egye zé sé re nincs szük ség.
b) a rész vény tár sa ság be le egye zé sé re van szük ség a Gt. 205. §-ában meg ha tá ro zott mó don.

8. A nyereség felosztása

Az ala pí tót (rész vé nyest) a rész vény tár sa ság nak a 219. § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a köz gyû lés ál tal
fel osz ta ni ren delt ered mé nyé bõl a rész vé nyei név ér té ké re jutó ará nyos há nyad (osz ta lék) il le ti meg. Osz ta lék ra
az az ala pí tó (rész vé nyes) jo go sult, aki az osz ta lék fi ze tés rõl dön tõ köz gyû lés idõ pont já ban a rész vény könyv ben
sze re pel. Az ala pí tó (rész vé nyes) az osz ta lék ra csak a már tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lá sa ará nyá ban jogosult.

9. A közgyûlés

9.1. A köz gyû lés a tár sa ság leg fõbb szer ve. A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak mind azok a kér dé sek,
ame lye ket a tör vé ny a köz gyû lés ki zá ró la gos hatáskörébe utal.

9.2. A köz gyû lést41

a) az igaz ga tó ság
b) a ve zér igaz ga tó
hív ja össze.

9.3. A köz gyû lést éven te42

a) leg alább egy szer
b) .................................................................................................................................... hó na pi gya ko ri ság gal43

össze kell hív ni a rész vény tár sa ság44

a) szék he lyé re vagy te lep he lyé re.
b)45 ........................................................................................................................................................... cím re.
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36 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendõ.
37 Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
38 Szükség esetén kitöltendõ.
39 Szükség esetén kitöltendõ.
40 Aláhúzással jelölendõ.
41 Aláhúzással jelölendõ.
42 Aláhúzással jelölendõ.
43 Számmal jelölendõ.
44 Aláhúzással jelölendõ.
45 Pon tos cím mel je lö len dõ.



9.4. A köz gyû lést a köz gyû lés kez dõ nap ját leg alább 15 nap pal meg elõ zõ en a rész vé nye sek nek kül dött meg hí vó út -
ján kell össze hív ni. A meg hí vót46

a) pa pír ala pon
b) elekt ro ni kus úton 
kell meg kül de ni.

9.5. 47A tár sa ság a köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben48

a) köz gyû lés tar tá sá val
b) írás be li dön tés ho za tal lal is
ha tá roz hat.

9.6. A rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jo got a rész vény név ér té ke ha tá roz za meg. A köz gyû lé sen sza va za ti jog gal a
rész vé nyes a rész vény, vagy le té ti, illetve tu laj do no si iga zo lás bir to ká ban, a rész vény könyv be tör té nõ
bejegyzést követõen rendelkezik. 

9.7. 49A rész vé nye sek a ha tá ro zat ké pes ség re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sát az egy sze rû több sé get igény lõ kér -
dé sek ben50

a) nem zár ják ki.
b) ki zár ják.

9.8. A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon a sza va zás ra jo go sí tó rész vé nye k ál tal meg tes te sí tett sza va za tok több mint
fe lét kép vi se lõ rész vé nyes je len van. Ha a köz gyû lés nem ha tá ro zat ké pes, a meg is mé telt köz gyû lés az ere de ti na -
pi ren den sze rep lõ ügyek ben a meg je len tek szá má ra te kin tet nél kül ha tá ro zat ké pes. A nem ha tá ro zat ké pes és a
meg is mé telt köz gyû lés kö zött leg alább há rom nap nak kell eltelnie, de ez az idõtartam nem lehet hosszabb, mint
huszonegy nap. 

9.10. A köz gyû lés ha tá ro za ta it, amennyi ben a tör vé ny más ként nem ren del ke zik, a sza va za ti jog gal je len lé võk egy -
sze rû több sé gé vel hozza meg.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató

10.1. A tár sa ság nál51

a) igaz ga tó ság mû kö dik.
b) igaz ga tó ság ki ne ve zé sé re nem ke rül sor, az igaz ga tó ság jo ga it ve zér igaz ga tó gyakorolja.

10.2. 52Az igaz ga tó ság el nö két a köz gyû lés vá laszt ja. Az igaz ga tó ság elnöke:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás53

a) ha tá ro zott idõ re,54

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:55 ...........................................................................................................................................

5314 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám

46 Aláhúzással jelölendõ.
47 Gt. 231. §, 242. §.
48 Aláhúzással jelölendõ.
49 Gt. 235. §.
50 Aláhúzással jelölendõ.
51 Aláhúzással jelölendõ.
52 A 10.1. a) pont megjelölése esetén szükség szerint kitöltendõ [Gt. 243. § (1) bekezdés harmadik mondata].
53 Aláhúzással jelölendõ.
54 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
55 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.



10.3. 56Az igaz ga tó ság tag jai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás57

a) ha tá ro zott idõ re,58

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:59 ...........................................................................................................................................
60Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás61

a) ha tá ro zott idõ re,62

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:63 ...........................................................................................................................................

10.4. 64Az igaz ga tó ság fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re65

a) kö te les.
b) nem kö te les.

10.5. 66A ve zér igaz ga tó:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás67

a) ha tá ro zott idõ re,68

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:69 .........................................................................................................................................

10.6. 70A ve zér igaz ga tó fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re71

a) kö te les.
b) nem kö te les.
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56 A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendõ.
57 Aláhúzással jelölendõ.
58 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
59 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
60 Szükség esetén bõvíthetõ.
61 Aláhúzással jelölendõ.
62 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
63 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
64 Gt. 219. § (2) bek.
65 Aláhúzással jelölendõ.
66 A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendõ.
67 Aláhúzással jelölendõ.
68 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
69 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
70 Gt. 219. § (2) bek.
71 Aláhúzással jelölendõ.



11. Cégvezetõ

11.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ ki ne ve zé sé re72

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.

11.2.73 Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):
74Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

12. Cégjegyzés

12.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
75Név: ....................................................................................................................................................................

12.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:76

a) Név: .................................................................................................................................................................
és
77 Név: 
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.
b)78 Név: ...............................................................................................................................................................
és
79Név: ....................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re. 

13. Felügyelõbizottság

13.1. A tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság vá lasz tá sá ra80

a) sor ke rül.
b) nem ke rül sor.

13.2. 81A fel ügye lõ bi zott ság el nö ke:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás82

a) ha tá ro zott idõ re,83

b) ha tá ro zat lan idõ re84

szól.
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72 Aláhúzással jelölendõ.
73 Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
74 Szükség szerint bõvíthetõ.
75 Szükség szerint bõvíthetõ.
76 Szükség esetén kitöltendõ.
77 Szükség szerint bõvíthetõ.
78 Szükség szerint bõvíthetõ.
79 Szükség szerint bõvíthetõ.
80 Aláhúzással jelölendõ.
81 A 13.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendõ [Gt. 34. § (2) bekezdés második mondata.]
82 Aláhúzással jelölendõ.
83 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
84 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].



A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:85 .........................................................................................................................................

13.3.86 A fel ügye lõ bi zott ság tag jai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás87

a) ha tá ro zott idõ re,88

b) ha tá ro zat lan idõ re89

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:90 .........................................................................................................................................
91Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás92

a) ha tá ro zott idõ re,93

b) ha tá ro zat lan idõ re94

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:95 ...........................................................................................................................................

14. Könyvvizsgáló

A tár sa ság könyv vizs gá ló ja: 
Név:96 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Cég név:97 ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze mély neve: ................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................
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85 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
86 A 13.1. a) pont választása esetén kitöltendõ.
87 Aláhúzással jelölendõ.
88 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
89 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].
90 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
91 Szükség esetén bõvíthetõ.
92 Aláhúzással jelölendõ.
93 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
94 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].
95 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
96 Természetes személy esetén kell kitölteni.
97 Szervezet esetén kell kitölteni.



15. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyon az ala pí tó kat
(rész vé nye se ket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek98

a) a Cég köz löny ben

b) tár sa ság hon lap ján99

tesz ele get.

16.2. A je len alap sza bály ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Gt., a tár sa ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott
va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló 1959. évi IV. tör vé ny rendelkezéseit kell
alkalmazni.

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

Az ala pí tók (rész vé nye sek) alá írá sa:

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

Név: 

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

100Név: 

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:101

    ..............................................................................................................................................................................
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98 Aláhúzással jelölendõ.
99 A mennyi ben a tár sa ság a köz vet len köz zé té te li kö te le zett sé gé nek hon lap ján tesz ele get, a cég jegy zék nek tar tal maz nia kell a társaság honlapjának

címét.
100 Több részvényes esetében bõvíthetõ.
101 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



7. számú melléklet  a 2007. évi LXI. törvényhez

[9. szá mú mel lék let a 2006. évi V. tör vényhez]

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alul írott ala pí tó (rész vé nyes), a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen, a 2006. évi V. tör vény (Ctv.) mel lék le tét ké pe zõ szer zõ dés min ta1 al kal ma zá sá val a kö vet ke zõk sze rint ál -
la pít ja meg az aláb bi egy sze mé lyes zárt kö rû en mû kö dõ részvénytársaság2

a) ala pí tó ok ira tát,
b) vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A tár sa ság cég ne ve: .............................................................................. Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:3 .................................................................................................................... Zrt.

1.2. A tár sa ság ide gen nyel vû cég ne ve:4 .....................................................................................................................
A tár sa ság ide gen nyel vû rö vi dí tett cég ne ve:4 .....................................................................................................

1.3. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................
A tár sa ság szék he lye5

a) egy ben a köz pon ti ügy in té zés he lye is.
b)6 nem azo nos a köz pon ti ügy in té zés he lyé vel: ..................................................................................................

1.4. A tár sa ság te lep he lye(i):7 .......................................................................................................................................

1.5. A tár sa ság fi ók te le pe(i):8 ........................................................................................................................................

1.6.9 A cég e-ma il el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................

2. A társaság alapítója (részvényese)

Név:10 ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név (név):11.......................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám (nyil ván tar tá si szám):12 .............................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
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1 Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bõvíthetõ vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendõ szövegrészek abban az esetben is a szerzõdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.

2 Aláhúzással jelölendõ.
3 Szükség esetén kitöltendõ.
4 Szükség esetén kitöltendõ.
5 Aláhúzással jelölendõ.
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezõ.
7 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
8 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
9 Kitöltése kötelezõ!

10 Természetes személy esetén kell kitölteni.
11 Szervezet esetén kell kitölteni.
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).



Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1. Fõ te vé keny ség:.......................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök):13 ...............................................................................................................................

3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se14 ........................................................................................................................................
a)15 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) sta tisz ti kai no menk la tú ra sze rin ti meg ha tá ro zá sá ra, módosítására.

4. A társaság mûködésének idõtartama, mûködési formája

4.1. A tár sa ság idõ tar ta ma:16 a) ha tá ro zat lan
           b) ha tá ro zott, ..............-ig.

4.2. A rész vény tár sa ság mû kö dé si for má ja: zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság.

5. A társaság alaptõkéje

5.1. A tár sa ság alap tõ ké je ..................................................................................................................................... Ft,
azaz ............................................................................................................................................... fo rint, amely
a) ...................................... Ft, azaz ........................................................................................ kész pénz bõl áll,
amely az alap tõ ke ............................................................................................................................. szá za lé ka17

Eb bõl az ala pí tás kor ren del ke zés re bo csá tott ér ték ........................................ Ft, amely..................... szá za lé ka
az át ven ni vál lalt rész vé nye k18

(i) név ér té ké nek.
(ii) ki bo csá tá si ér té ké nek.
19b) ..................................... Ft, azaz ................................................. fo rint nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll,
amely a .............................................................................................. szá za lé ka az át ven ni vál lalt rész vé nye k20

(i) név ér té ké nek.
(ii) ki bo csá tá si ér té ké nek.
A nem pénz be li hoz zá já ru lást a cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ig ren del ke zés re kell bocsátani.

5.2. A nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sét tar tal ma zó könyv vizs gá lói je len tés21

a) je len ala pí tó ok irat mel lék le te, és a nem pénz be li hoz zá já ru lás elõ ze tes fe lül vizs gá la tát

Név:22 ....................................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
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13 Szükség esetén kitöltendõ, bõvíthetõ.
14 Aláhúzással jelölendõ.
15 Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezõen jelölendõ, figyelemmel a Gt. 18.  §-a (2) és (3) bekezdésére.
16 Aláhúzással jelölendõ.
17 Gt. 210.  § (1) bekezdés a) pont.
18 Aláhúzással jelölendõ, figyelemmel az 5.6. pontra is.
19 Szükség szerint kitöltendõ.
20 Aláhúzással jelölendõ, figyelemmel az 5.6. pontra is.
21 Aláhúzással jelölendõ.
22 Természetes személy esetén kell kitölteni.



Cég név:23 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
könyv vizs gá ló vé gez te.
b) ké szí té sé re nem ke rül sor.24

5.3. A nem pénz be li hoz zá já ru lás

5.3.1.25 tár gya: .............................................................................   ér té ke: ...................................................... Ft,
a nem pénz be li hoz zá já ru lás el le né ben adan dó rész vé nye k szá ma ....................................................................,
név ér té ke meg egye zik az 5.4. pont ban meg ha tá ro zot tal.

5.4. A tár sa ság alap tõ ké je ........ da rab ............................................. Ft név ér té kû név re  szóló törzs rész vény bõl áll.

5.5. A rész vé nye k elõ ál lí tá sá nak mód ja:26

a) nyom dai úton tör té nik.
b) de ma te ri a li zált mó don tör té nik.

5.6. A rész vé nye k ki bo csá tá si ér té ke27

a) meg egye zik a rész vé nye k név ér té ké vel.
b) ........ Ft.28

5.7.29 Amennyi ben az ala pí tó (rész vé nyes) az alap tõ ke kész pénz ré szét tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem fi ze ti be,
 köteles a fenn ma ra dó össze get ............. -ig, leg ké sõbb azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott egy éven be lül be -
fi zet ni a tár sa ság szám la ve ze tõ bank já ba.

6. A nyereség felosztása

Az ala pí tót (rész vé nyest) a rész vény tár sa ság nak a Gt. 219.  § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a köz gyû lés ál -
tal fel osz ta ni ren delt ered mé nyé bõl a rész vé nyei név ér té ké re jutó ará nyos há nyad (osz ta lék) il le ti meg. Osz ta lék -
ra az az ala pí tó (rész vé nyes) jo go sult, aki az osz ta lék fi ze tés re vo nat ko zó döntés idõpontjában a
részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben az ala pí tó (rész vé nyes) írás ban dönt, amely rõl a ve ze tõ tisztség -
viselõ(ke)t értesíteni köteles.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A tár sa ság nál30

a) igaz ga tó ság mû kö dik.
b) igaz ga tó ság ki ne ve zé sé re nem ke rül sor, az igaz ga tó ság jo ga it ve zér igaz ga tó gyakorolja.
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23 Szervezet esetén kell kitölteni.
24 Jelölésére a Gt. 209.  §-ának (2) bekezdése esetén kerülhet sor.
25 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén kitöltendõ, több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bõvíthetõ.
26 Aláhúzással jelölendõ.
27 Aláhúzással jelölendõ.
28 Megfelelõ kitöltéssel jelölendõ.
29 Szükség esetén kitöltendõ.
30 Aláhúzással jelölendõ.



8.2.31 Az igaz ga tó ság el nö két az ala pí tó vá laszt ja. Az igaz ga tó ság elnöke:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás32

a) ha tá ro zott idõ re,33

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:34 .........................................................................................................................................

8.3.35 Az igaz ga tó ság tag jai:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás36

a) ha tá ro zott idõ re,37

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:38 ...........................................................................................................................................

39Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás40

a) ha tá ro zott idõ re,41

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:42 .........................................................................................................................................

8.4.43 Az igaz ga tó ság fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re44

a) kö te les.
b) nem kö te les.

8.5.45 A ve zér igaz ga tó:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
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31 A 8.1. a) pont megjelölése esetén szükség esetén kitöltendõ [Gt. 243.  § (1) bekezdés harmadik mondata].
32 Aláhúzással jelölendõ.
33 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
34 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
35 A 8.1. a) pont megjelölése esetén.
36 Aláhúzással jelölendõ.
37 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
38 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
39 Szükség esetén bõvíthetõ.
40 Aláhúzással jelölendõ.
41 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
42 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
43 Gt. 219.  § (2) bekezdés.
44 Aláhúzással jelölendõ.
45 A 8.1. b) pont megjelölése esetén.



A meg bí za tás46

a) ha tá ro zott idõ re,47

b) ha tá ro zat lan idõ re
szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:48 ...........................................................................................................................................

8.6.49 A ve zér igaz ga tó fi ze tõ ké pes sé gi nyi lat ko zat té te lé re50

a) kö te les.
b) nem kö te les.

9. Cégvezetõ

9.1. A tár sa ság nál cég ve ze tõ vá lasz tá sá ra51

a) sor ke rül het.
b) nem ke rül het sor.

9.2.52 Cég ve ze tõ nek ki ne ve zett mun ka vál laló(k):

53Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: .................................................................................................................................

10. Cégjegyzés

10.1. Az ön ál ló cég jegy zés re jo go sul tak:
Név: ......................................................................................................................................................................
Név:54......................................................................................................................................................................

10.2. Az együt tes cég jegy zé si jog gal ren del ke zõk:55

a) Név: ..................................................................................................................................................................
és
Név:56......................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.

b)57Név: ................................................................................................................................................................
és
58 Név: ...................................................................................................................................................................
együt te sen jo go sul tak cég jegy zés re.
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46 Aláhúzással jelölendõ.
47 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
48 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
49 Gt. 219.  § (2) bekezdés.
50 Aláhúzással jelölendõ.
51 Aláhúzással jelölendõ.
52 A 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthetõ ki.
53 Szükség szerint bõvíthetõ.
54 Szükség szerint bõvíthetõ.
55 Szükség esetén kitöltendõ.
56 Szükség szerint bõvíthetõ
57 Szükség szerint bõvíthetõ.
58 Szükség szerint bõvíthetõ.



11. Felügyelõbizottság

11.1. A tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság vá lasz tá sá ra59

a) sor ke rül.
b) nem ke rül sor.

11.2.60 A fel ügye lõ bi zott ság el nö ke:

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás61

a) ha tá ro zott idõ re,62

b) ha tá ro zat lan idõ re63

szól.

A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:64 .........................................................................................................................................

11.3.65 A fel ügye lõ bi zott ság tag jai: 
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás66

a) ha tá ro zott idõ re,67

b) ha tá ro zat lan idõ re68

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:69 .........................................................................................................................................

70Név: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás71

a) ha tá ro zott idõ re,72

b) ha tá ro zat lan idõ re73

szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta:74 .........................................................................................................................................

12. Könyvvizsgáló
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59 Aláhúzással jelölendõ.
60 A 11.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendõ [Gt. 34.  § (2) bekezdés második mondata].
61 Aláhúzással jelölendõ.
62 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
63 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
64 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
65 A 11.1. a) pont választása esetén kitöltendõ.
66 Aláhúzással jelölendõ.
67 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
68 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
69 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.
70 Szükség esetén bõvíthetõ.
71 Aláhúzással jelölendõ.
72 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24.  §).
73 Abban az esetben jelölhetõ, amennyiben a vezetõ tisztségviselõ(k) is határozatlan idõre kerültek megválasztásra [Gt. 36.  § (1) bekezdés].
74 Az a) pont választása esetén kitöltendõ.



A tár sa ság könyv vizs gá ló ja:
Név:75......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................

Cég név:76 ..............................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám: ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes személy neve:
Ka ma rai nyil ván tar tá si szá ma: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
He lyet tes könyv vizs gá ló neve: .............................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

13. A társaság megszûnése

A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyon az ala pí tót
(rész vé nyest) il le ti meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azok ban az ese tek ben, ami kor a Gt. a tár sa sá got kö te le zi arra, hogy köz le ményt te gyen köz zé, a tár sa ság e kö te -
le zett sé gé nek77

a) a Cég köz löny ben
b) a tár sa ság hon lap ján78

tesz ele get.

14.2. A je len ala pí tó ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Gt., a tár sa ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott
va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

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

Az ala pí tó alá írá sa:

................................................................................................................................................................................
Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:79

     .............................................................................................................................................................................
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75 Természetes személy esetén kell kitölteni.
76 Szervezet esetén kell kitölteni.
77 Aláhúzással jelölendõ.
78 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának

címét.
79 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.



A Kor mány ren de le tei

A Kormány
137/2007. (VI. 15.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, az egész ség -
ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. 
tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint
a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos

egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Azon egész ség ügyi szol gál ta tók kö rét, ame lyek
2007 má so dik ne gyed évé ben az (1) be kez dés alap ján ki -
egé szí tõ díj ban ré sze sül nek, illetve a (2) be kez dés alap ján
TVK-több le tet kap nak, e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za. Az 1. szá mú mel lék let ben szol gál tat ón ként egy
hó nap ra meg ál la pí tott összeg há rom hó na pon ke resz tül
jár, amely nek ki fi ze té sé re egy összeg ben 2007 jú ni u sá ban
ke rül sor.”

2.  §

A Kr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let mel lék -
le te sze rin ti 1. szá mú mel lék let lép.

3.  §

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

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

5326 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám

Melléklet a 137/2007. (VI. 15.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let hez

2007. évi kiegészítõ díjazás

2007. április–június

Kiegészítõ díjazásként megállapított TVK-többlet a fekvõbeteg-szakellátásban

Me gye Int kod Szol gál ta tó meg ne ve zé se
Havi ki egé szí tõ
dí ja zás össze ge

(E Ft)

01 1049 Pécs, Ba ra nya me gyei Kór ház 13 472

01 1052 Mo hács, VKh. Ri. 4 568

01 1075 Szi get vár, VKh. Ri. 3 223

01 2912 Pé csi Tu do mány egye tem 33 925

02 1084 Baja, VKh. Ri. 9 281

02 1122 Kecs ke mét, BKM Ön korm. Kór há za 27 185

02 1129 Ka lo csa, VKh. Ri. 11 604

02 1135 Kis kun fél egy há za, Vkh. Ri. 3 831

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is Kh. KHT. 14 807

03 1208 Gyu la, Bé kés m. Képv. test. Tü dõkh. 2 726

03 1243 Oros há za, V. Egy. Gy.-M. Int. 8 118

03 1248 Gyu la, Pán dy Kál mán MKh. Ri. 22 846

03 1249 Bé kés csa ba, Rét hy Pál VKh. Ri. 10 125
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Me gye Int kod Szol gál ta tó meg ne ve zé se
Havi ki egé szí tõ
dí ja zás össze ge

(E Ft)

04 1335 Ka zinc bar ci ka, VKh. 4 923

04 1349 Mis kolc, BAZ. M. Kh. Egye te mi Okt. 27 314

04 1368 Ózd, Al má si Ba logh Pál Kh. 6 212

04 1393 Mis kolc, Sem mel we is Kh. Ri. EOkt. 9 152

04 1407 Sá to ral ja új hely, Er zsé bet VKh. 6 655

04 1430 Mis kolc, Di ós gyõ ri Kh. 5 397

05 1454 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé bet KH. R. 5 810

05 1460 Makó, Dr. Di ósszi lá gyi S. V. Kh. 4 427

05 1479 Sze ged MJV. Önk. Kór há za 11 346

05 1484 Deszk, Mell ka si Be tegs. Szakkh. 3 798

05 1487 Szen tes, Cs. M. Önk. dr. Bu gyi I. KH. 9 696

05 2917 SZTE SZAOTE Cent rum, Sze ged 27 581

06 H681 Du na újváros, Szent Pan ta le on Kh. KHT. 13 343

06 1568 Szé kes fe hér vár, Szt. György MKh. 25 944

07 1601 Csor na, Mar git Kh. 3 879

07 1640 Gyõr, Petz A. Me gyei Ok ta tó Kh. 27 491

07 1644 Mo son ma gya ró vár, Ka ro li na Kh. 5 358

07 1663 Sop ron MJV. Er zsé bet Kh. DEOEC 8 070

08 1683 Be rettyó új fa lu, Te rü le ti Kh. 10 699

08 1694 Deb re cen, Ke né zy Gy. M. Kh. 22 732

08 2894 DE OEC, Deb re cen 46 212

09 K007 Hat van, Al bert Schwe it zer Kh. 6 198

09 H538 Gyön gyös, Bu gát P. Kh. Eü. KHT. 7 462

09 1806 Eger, Mark hot F. MKh. 21 547

10 1865 Esz ter gom, Va sza ry Ko los Kór ház 6 221

10 1876 Ta ta bá nya, Szt. Bor bá la Kór ház 15 854

11 1903 Ba las sa gyar mat, Dr. Ke nes sey Vkh. 7 953

11 1928 Sal gó tar ján, Szent Lá zár M. Kh. 10 788

12 1974 Ceg léd, Tol dy F. Kh. Ri. 8 885

12 2010 Ke re pes tar csa, Flór F. Kh. 16 755

12 2073 Tö rök bál in ti Tü dõ gyógy in té zet 6 926

12 2095 Vác, Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kh. 11 274

13 2137 Ka pos vár, Ka po si Mór Ok ta tó Kh. 22 101

13 2146 Mar ca li, VKh. 3 924

13 2152 Nagy atád, VKh. 5 233

13 2162 Sió fok, VKh. 6 416

14 2209 Fe hér gyar mat, Szat már-Be re gi Kh. 6 950

14 2224 Nyír egy há za, Jósa A. Me gyei Kh. 33 428

14 2230 Kis vár da, Fel sõ-Sza bol csi Kh. 7 384

14 2242 Má té szal ka, Te rü le ti Kór ház 8 130

15 2324 Szol nok, He té nyi G. MKh. 22 393

15 2377 Jász be rény, Er zsé bet Kh. Ri. 5 012

15 2378 Kar cag, Ká tai Gá bor Kh. Ri. 7 121

15 2379 Me zõ túr, V. Kh. Ri. 3 719
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Me gye Int kod Szol gál ta tó meg ne ve zé se
Havi ki egé szí tõ
dí ja zás össze ge

(E Ft)

16 2425 Szek szárd, Ba las sa J. M.-i Kh. 17 086

16 4712 Dom bó vá ri Szent Lu kács Eü. KHT. 5 091

17 2493 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky M. Kh. 19 874

18 2535 Ajka, Ma gyar Imre Kór ház 5 954

18 2572 Veszp rém, Csol no ki F. M. Kh. Ri. 15 744

18 2586 Pápa, Gr. Es ter há zy Kh.-Sza kamb. 4 763

18 2601 Far kas gye pû, M. Tü dõ gyógy int. 3 683

18 2893 Ba la ton fü red Ál la mi Kór ház 249

19 2703 Keszt hely, V. Kh. Ri. 4 143

19 2734 Za la eger szeg, M-i Kór ház 14 813

19 2747 Nagy ka ni zsa, V. Kh. Ri. 6 768

20 2872 Bet hes da Gyer mek kór ház, Bu da pest 1 624

20 2873 Baj csy-Zsi linsz ky Kór ház, Bu da pest 10 483

20 2877 Heim Pál Gyer mek kór ház-Rend. I. 5 396

20 2878 Szent Ist ván Kh.-Ri., Bu da pest 21 392

20 2879 Jáhn Fe renc Dél-Pes ti Kh., Bu da pest 16 940

20 2880 Szent Já nos Kór ház Ri., Bu da pest 15 169

20 2883 Szent Lász ló Kór ház, Bu da pest 22 898

20 2885 Szent Mar git Kór ház, Bu da pest 12 483

20 2886 Pé ter fy Sán dor u. Kór ház, Bu da pest 16 328

20 2887 Nyí rõ Gyu la Kór ház, Bu da pest 9 661

20 2889 Szent Imre Kór ház, Fõ vá ro si Önk. 16 994

20 2890 Ká ro lyi Sán dor Kór ház, Bu da pest 10 783

20 2891 Uzso ki u. Kór ház, Bu da pest 16 126

20 2896 Gott se gen György Orsz. Kard. Int. 3 051

20 2897 OKTPI 18 586

20 2903 OITI 7 730

20 2906 ONKI 14 092

20 2907 ORFI 188

20 2909 OBSI 8 083

20 2915 Sem mel we is Egye tem 62 993

20 C069 Bu dai Ir gal mas Rend Kór ház KHT. 3 582

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont 49 120

Össze sen 1 145 294

Kiegészítõ díjazásként megállapított TVK-többlet a járóbeteg-szakellátásban

Me gye Int kod Szol gál ta tó meg ne ve zé se
Havi több let
TVK (pont)

02 1113 Du na ve cse 528 899

02 1136 Kis kõ rös, V. Sza korv. Ri. 525 635

02 B038 Bá csal má si Eü. Szolg. KFT. 634 405

03 0668 VIS MEDICA KFT. 595 813

03 1191 Bé kés, V. Egy. Eü. Int. 1 340 279
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Me gye Int kod Szol gál ta tó meg ne ve zé se
Havi több let
TVK (pont)

03 1207 Gyo ma end rõd, Eü. és Szoc. Int. G. 558 137

03 H573 Szar vas, V. Egy. Gyó gyí tó-M. Int. (1253) 977 676

04 1345 Ti sza új vá ros, V. Ri. 1 516 217

04 1355 Me zõ kö vesd, Ri. 1 197 133

04 1391 Sá ros pa tak, V. Ri. 1 087 475

04 1400 Sze rencs, ESZEI 1 321 357

05 1444 Csong rád, Dr. Szar ka Ö. Egy. Eü. Int. 567 046

05 B169 Kis te le ki Eü. KHT. 825 432

06 H059 Bics kei Eü. Közp. Szolg. Kht. 1 892 125

08 1710 Haj dú szo bosz ló, V. Egy. Eü. Int. 628 415

08 1737 Püs pök la dány, V. Egy. Eü. Int. 764 700

09 1842 He ves, V. Eü. Szolg. 783 346

09 3245 Fü ze sa bony, Eü. Köz pont 303 651

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 1 316 795

10 E226 Do ro gi Szt. Bor bá la KHT. 1 084 725

12 1966 Aszód, Sza korv. Ri. 523 640

12 1980 Dr. Ha lász G. Sza korv. Ri. Da bas 2 176 507

12 1984 Du na ke szi Vá ros Sza korv. Ri. 858 892

12 1996 Gyöm rõ, Szak or vo si Ren de lõ in té zet 500 521

12 1999 Gö döl lõ, Tor may Ká roly Eü. Köz pont 1 653 674

12 2023 Mo nor, Egész ség ügyi In téz mény 1 340 771

12 2027 Nagy ká ta, Sza korv. Ri. 909 255

12 2041 Pi lis vö rös vár, Sza korv. Ri. 980 531

12 2052 Szent end re, Egész ség ügyi Int. 1 152 162

12 2057 Szi get szent mik lós, Sza korv. Ri. 2 537 512

12 2090 Ve csé si Egész ség ügyi Szol gá lat 1 806 229

12 2103 Érd, Szak or vo si Ren de lõ in té zet 2 340 085

12 3041 Rác ke ve, Szak or vo si Ren de lõ in té zet 828 253

12 3370 Szob, Szak or vo si Ren de lõ 249 063

12 C613 Eu rop-Med KFT., Bu da örs 2 772 687

12 B305 Ve res egy ház, Misszió Eü. Kp. KHT. 629 438

12 H199 Men for Care 720 895

13 3205 Barcs, Já ró be teg el lá tó In téz mény 616 806

13 A216 Fo nyód Eü. KHT. 779 413

15 2344 Kun szent már ton, Vá ro si. Eü. Kp. 326 141

15 2372 Tö rök szent mik lós, Egy. Gy.-M. Int. 647 677

16 2436 Paks, Ren de lõ in té zet 858 665

19 2723 Len ti, V. Ri. 445 818

Több let TVK össze sen 44 103 896

Költ ség ve té si ha tás (E Ft) 59 981,3

”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete

a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
megszüntetésérõl és jogutódlásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 91/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Áht. 90.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak ra – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben –, valamint 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 e) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fel ügye -
le te alá tar to zó MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet
költ ség ve té si szer vet e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide -
jû leg meg szün te tem.

(2) A MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet jog -
utód ja – a 2.  §-ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az Ál la -
mi Egész ség ügyi Köz pont [Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút -
egé sz ség ügyi Köz pont] (a továb biak ban: ÁEK).

2.  §

A MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet nek a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott já ró be teg szak el lá tá si fel ada ta i -
nak az ott meg je lölt óra szám ban tör té nõ el lá tá sa te kin te té -

ben jog utód a Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Köz hasz nú
Tár sa ság (a továb biak ban: VKht.).

3.  §

(1) A MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet fel ada -
tai és a ke ze lé sé ben lévõ va gyon és va gyo ni ér té kû jog te -
kin te té ben – a 2.  § sze rin ti fel ada tok el lá tás hoz szük sé ges
va gyon ki vé te lé vel – jog utód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2.  § sze rin ti fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát – az Áht.
108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés
alap ján szer zi meg, mert a va gyon ke ze lés be adás köz ér -
dek bõl tör té nik.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

a) a MÁV Köz pon ti Ren de lõ in té zet meg szün te té sé rõl
és jog utód lá sá ról  szóló 38/1999. (XII. 17.) KHVM ren -
delet,

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM ren de let 11.  §-a, 1. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
a)–c) és e)–f) pont ja,

c) a vas utas biz to sí tot tak kö ré rõl és a va sút egé sz ség -
ügyi in té ze tek be tör té nõ be uta lás szak mai rend jé rõl  szóló
16/1994. (IV. 26.) KHVM ren de let mel lék le té nek a)–b) és
d)–e) pont ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet az 58/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése, amely tekintetében
a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jogutódja a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szakma
csoport 

kód
Név

Szakma
kód

Név
szakrendel
szakorvosi

szakrendel
nem

szakorvosi

gondozó 
szakorvosi

01 Belgyógyászat és társszakmái 0100 általános belgyógyászat 120

01 Belgyógyászat és társszakmái 0101

angiológia, phlebológia, 

lymphológia 135

01 Belgyógyászat és társszakmái 0102 haematológia 2

01 Belgyógyászat és társszakmái 0123 diabetológia - *sze* 80

01 Belgyógyászat és társszakmái 0104 gasztroenterológia 5

02 Sebészet és társszakmái 0200 általános sebészet 135

03 Traumatológia 0300 általános traumatológia 40

04 Szülészet-n gyógyászat 0400

általános szülészet-

n gyógyászat 150

05

Csecsem - és 

gyermekgyógyászat 0500

általános csecsem - és 

gyermekgyógyászat 76

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0600

általános fül- orr- 

gégegyógyászat 120

06 Fül- orr- gégegyógyászat 0601 audiológia 30 30

07 Szemészet 0700 általános szemészet 249

08

B rgyógyászat és nemibeteg-

ellátás 0800

általános b r- és nemibeteg-

ellátás 90

08

B rgyógyászat és nemibeteg-

ellátás 0803 nemibeteg-gondozás 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 30

09 Neurológia 0900 általános neurológia 135

09 Neurológia 0904

EEG és EMG diagnosztika - 

*sze* 30

10 Ortopédia 1000 ortopédia 60

11 Urológia 1100 urológia 60

12 Onkológia 1200 klinikai onkológia 7

12 Onkológia 1203 onkológiai gondozás 30

14 Reumatológia 1400 reumatológia és fizioterápia 123

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 86

18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 4

40 Kardiológia 4000

általános kardiológia 

(szakorvosi 

szakképesítéssel) 90

40 Kardiológia 4004

echokardiográfiai 

diagnosztika 30

40 Kardiológia 4005 EKG és Holterdiagnosztika 30

50 Laboratóriumi diagnosztika 5000

általános laboratóriumi 

diagnosztika 67

51

Képalkotó diagnosztika és 

radiológiai terépia : 

röntgendiagnosztika és -terápia 5100

általános 

röntgendiagnosztika 60

53

Képalkotó diagnosztika és 

radiológiai terépia : ultrahang-

diagnosztika és -terápia 5301 ultrahang-diagnosztika 60

56 Speciális diagnosztika 5602 lézerdiagnosztika 20

57 Fizioterápia 5711 gyógytorna 100

71

Pszichológia (pszichológusi, 

illetve klinikai szakpszichológusi 

szakképesítéssel) 7100 általános pszichológia 30

76 Dietetika 7600 dietetika 30

Összesen: 2124 190 60



A gazdasági és közlekedési miniszter
59/2007. (VI. 15.) GKM

rendelete

a Budai MÁV Kórház megszüntetésérõl
és jogutódlásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló – több ször mó do sí tott –
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
91/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, fi gye lem mel az Áht. 90.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, 
valamint 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 e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium fel ügye -
le te alá tar to zó Bu dai MÁV Kór ház költ ség ve té si szer vet
e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg szün te tem.

(2) A Bu dai MÁV Kór ház jog utód ja – a 2.  §-ban meg ha -
tá ro zot tak ki vé te lé vel – az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont)
(a továb biak ban: ÁEK).

2.  §

A Bu dai MÁV Kór ház nak a mel lék let ben meg ha tá ro -
zott szak mák sze rin ti fel ada ta i nak az ott meg je lölt óra -
szám ban tör té nõ el lá tá sa te kin te té ben jog utód a Va sút egé -
sz ség ügyi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak -
ban: VKht.).

3.  §

(1) A Bu dai MÁV Kór ház fel ada tai, és a ke ze lé sé ben
lévõ va gyon és va gyo ni ér té kû jog te kin te té ben – a 2.  §
sze rin ti fel ada tok el lá tás hoz szük sé ges va gyon ki vé te lé -
vel – jog utód az ÁEK.

(2) A VKht. a 2.  § sze rin ti fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát – az Áht.
108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés
alap ján szer zi meg, mert a va gyon ke ze lés be adás köz ér -
dek bõl tör té nik.

4.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

Melléklet
az 59/2007. (VI. 15.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti
óraszám megjelölése, amely tekintetében

a Budai MÁV Kórház jogutódja
a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szak ma
cso port

kód
Név Szak ma

kód
Név

Szak-
ren de lõ
szak-
 orvosi

Gon do zó
szak or vo si

09 Ne u ro ló gia 0900 ál ta lá nos
ne u ro ló gia 8

19 Tü dõ-
gyó gyá szat

1901 tü dõ gon do zás
62

19 Tü dõ-
gyó gyá szat

1902 tü dõ-
gyó gyá szat 40

Össze sen: 48 62

Az oktatási és kulturális miniszter
26/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete

a bizonyítványok besorolásáról  szóló
8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban és 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  §

A bi zo nyít vá nyok be so ro lá sá ról  szóló 8/2004. (III. 8.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

5.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a sze mé lyek sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott
egyes irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sa te -
kin te té ben tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló 2006/100/EK ta ná -
csi irány elv (2006. no vem ber 20.) 1. cikke és melléklete,

ba) a Bi zott ság 94/38/EK irány elve,
bb) a Bi zott ság 95/43/EK irány elve,
bc) a Bi zott ság 97/38/EK irány elve,
bd) a Bi zott ság 2000/5/EK irány elve,
be) a Bi zott ság 2004/108/EK ha tá ro za ta
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ál tal mó do sí tott, a 89/48/EGK irány el vet ki egé szít ve, a
szak ok ta tás és szak kép zés el is me ré sé nek má so dik ál ta lá -
nos rend sze ré rõl  szóló 92/51/EGK ta ná csi irány elv (1992.
jú ni us 18.) C. és D. melléklete.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té ben fog -
lalt ren del ke zé sek kel egé szül ki.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a sze mé lyek sza bad moz gá sa te rü le tén el -
fo ga dott egyes irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la -
ko zá sa te kin te té ben tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló
2006/100/EK ta ná csi irány elv (2006. no vem ber 20.)
1. cik ké nek és mel lék le té nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet
a 26/2007. (VI. 15.) OKM rendelethez

A „3. Ten ger ha jó zá si ága zat” cím „A) Ten ge ri köz le ke -
dés” rész e a Hol lan di á ra vo nat ko zó szö veg rész után a kö -
vet ke zõk kel egészül ki:

„Ro má ni á ban:
a kép zés cél ja:
– ten ge ri kor má nyos (,,ti mo ni er ma ri tim”)”;

A „3. Ten ger ha jó zá si ága zat” cím „A) Ten ge ri köz le ke -
dés” rész e „ame lyek hez a kö vet ke zõ kép zé sek szük sé ge -
sek:” mon dat rész le tet köve tõen a Hol lan di á ra vo nat ko zó
szö veg rész után a következõkkel egészül ki:

„Ro má ni á ban:
– ten ge ri kor má nyos (,,ti mo ni er ma ri tim”):
1. 18 élet évét be töl tött sze mély;
2. a) ren del ke zik a meg fe le lõ ten ge rész kép zett sé gi ta -

nú sít vánnyal (kö zép is ko lai ten ge ré sze ti ta nul má nyok);
ten ge ri ha jón töl tött 24 hó na pos ten ge ri szol gá la tot tel je sí -
tett ten ge rész ként, amely bõl leg alább 12 hó na pot az el múlt 
öt év ben tel je sí tett; részt vett el is mert kép zé sen, amely elõ -
lép te ti vég re haj tá si szint re (7 na pos); vagy

b) ren del ke zik a meg fe le lõ ten ge rész kép zett sé gi ta nú -
sít vánnyal (kö zép is ko lai ten ge ré sze ti ta nul má nyok) és
ren del ke zik a ten ge ré sze ti mo bil szol gá lat te rü le tén rá dió -
ke ze lõ, mû sza ki ke ze lõ kép zett sé gi ta nú sít vánnyal; 24 hó -
na pos ten ge ri szol gá la tot tel je sí tett ten ge rész ként és a ten -

ge ré sze ti mo bil szol gá lat te rü le tén rá dió ke ze lõ ként, mû -
sza ki ke ze lõ ként, vagy GMDSS-GOC ke ze lõ ként; részt
vett el is mert kép zé sen, amely elõ lép te ti vég re haj tá si szint -
re (7 na pos)”.

Az oktatási és kulturális miniszter
27/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete

a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a
Ba las si In té zet lét re ho zá sá ról  szóló 309/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 7.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Kle bels berg Kuno ösz tön díj (a továb biak ban: ösz tön -
díj) cél ja, hogy Kle bels berg Kuno szel lem i ha gya té kát õri -
zen dõ,

a) elõ se gít se a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek ben,
valamint egyéb hely szí ne ken a ma gyar nyelv és kul túr a
kül föl di írott és tár gyi em lé ke i nek ta nul má nyo zá sát cél zó
fel ada tok vég zé sét;

b) hoz zá já rul jon a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek ben fo -
lyó kul tu rá lis dip lo má ci ai és szak mai mun ka si ke res meg -
va ló sí tá sá hoz, ezzel elõ se gít ve Ma gyar or szág si ke res
euró pai in teg rá ci ó ját;

c) tá mo gas sa böl csé szet- és tár sa da lom tu do má nyi
szak em be rek, ku ta tók, ok ta tók kül föl di könyv tá ri, kéz irat -
tá ri, mú ze um i és le vél tá ri ku ta tá sa it, fel tá rá si és for rás ki -
adá si mun ká it, valamint kul tu rá lis és tu do má nyos célú,
kül föl di szak mai ta nul mány út ját.

2.  §

(1) Az ösz tön dí jat az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ado má nyoz za. Az ösz tön díj
több al ka lom mal nyer he tõ el. A pá lyá za tot el nyert ösz tön -
dí ja sok név so rát a mi nisz ter az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium), valamint a
kül föl di kul tu rá lis in té ze tek hon lap ján te szi köz zé.

(2) Az ösz tön díj pá lyá za tát a mi nisz ter rend sze res idõ -
kö zön ként, de éven ként leg alább egy al ka lom mal hir de ti
meg, és a Kul tu rá lis Köz löny ben, leg alább egy or szá gos
na pi lap ban, valamint a Mi nisz té rium és a kül föl di kul tu rá -
lis in té ze tek hon lap ján te szi köz zé.
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(3) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za a pá lyá zat feltéte -
leit, a pá lyá za ti anyag kö te le zõ tar tal mát és be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét, az ösz tön díj tar tal mát.

(4) Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá -
za tot el nyert sze mély és a Ba las si In té zet kö zött az ösz tön -
díj fo lyó sí tá sá nak fel té te le it rög zí tõ szer zõ dés – mi nisz te ri
dön tés nek megfelelõ tartalommal – létrejöjjön.

3.  §

(1) A pá lyá za ton az ve het részt, aki egye te mi vagy fõ is -
ko lai ok le vél lel ren del ke zik.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek a tu -
do má nyos, illetve mes ter fo ko zat tal ren del ke zõ, vagy ezek 
meg szer zé se vé gett ta nul má nyo kat foly ta tó oktatók vagy
kutatók.

4.  §

Az ösz tön díj ban az ré sze sül het, aki
a) a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel; és
b) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott do ku men tu -

mo kat hi ány ta la nul és ha tár idõn belül csatolta.

5.  §

(1) A pá lyá za to kat bí rá ló bi zott ság (a továb biak ban: bi -
zott ság) bí rál ja el, s az 1.  §-ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé -
sek figye lembe véte lével ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az
ösztöndíj odaítélésére.

(2) A bi zott ság el nö ke a Mi nisz té rium nem zet kö zi szak -
ál lam tit ká ra.

(3) A bi zott ság lét szá ma 13 fõ, a Mi nisz té rium kép vi se -
lõ it a mi nisz ter kéri fel.

(4) A bi zott ság to váb bi tag ja it – a Ba las si In té zet , az Or -
szá gos Szé ché nyi Könyv tár, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Iro da lom tu do má nyi In -
té zet, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um kép vi se lõ it, valamint a
Bé csi Col le gi um Hun ga ri cum, a Ber li ni Col le gi um
 Hungaricum, a Pá ri zsi Ma gyar In té zet, a Ró mai Ma gyar
Aka dé mia és a Moszk vai Ma gyar Tu do má nyos és Tá jé -
koz ta tá si Köz pont igaz ga tó it – a mi nisz ter éven te kéri fel.

(5) A bi zott ság éven te leg alább két al ka lom mal ülé -
sezik.

6.  §

(1) A pá lyá za to kat a bi zott ság tag jai a pá lyá za ti anyag
alap ján ér té ke lik.

(2) A for ma i lag hi bás pá lyá za to kat a mi nisz ter – a bi -
zott ság erre irá nyuló ja vas la ta alap ján – ér de mi el bí rá lás
nél kül el uta sít ja, és er rõl a pá lyá zót ér te sí ti.

(3) A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ra ren del ke zés re
álló idõ nem le het ke ve sebb 30 napnál.

(4) A bi zott ság az ösz tön díj oda íté lé sé re vo nat ko zó ja -
vas la tát egy sze rû sza va zat több ség alap ján te szi meg, sza -
va zat egyen lõ ség esetén az elnök dönt.

7.  §

(1) Az ösz tön díj idõ tar ta ma a pá lyá zó ál tal be nyúj tott
pá lyá za ti mun ka terv figye lembe véte lével ho zott bi zott sá -
gi ja vas lat nak meg fele lõen 1 és 5 hó nap kö zöt ti terjedelmû 
lehet.

(2) Ki vé te le sen in do kolt eset ben, ha az ösz tön díj idõ tar -
ta ma az 5 hó na pot nem éri el, az ösz tön díj idõ tar ta ma leg -
fel jebb 5 hó na pig ter je dõ idõ tar tam ra meghosszabbítható.

(3) Az ösz tön díj szál lást vagy szál lás költ ség-hoz zá já ru -
lást, meg él he tést biz to sí tó, iga zo lás nél kü li el is mert költ -
ség ként adó kö te les sze mé lyi jut ta tást, el szá mo lá si kö te le -
zett ség gel do lo gi jut ta tást és úti költ ség-té rí tést (a leg rö vi -
debb köz vet len útra Ma gyar or szág és a meg pá lyá zott vá -
ros kö zött egy al ka lom mal oda-vissza) tar tal maz. A pá lyá -
za ti fel hí vás et tõl el té rõ is le het.

8.  §

Az ösz tön dí jas az ösz tön díj le tel te kor je len tést ké szít az
el vég zett fel ada tok ról. Az ösz tön díj be fe je zé sét kö ve tõ há -
rom hó na pon be lül rész le tes be szá mo lót ad a bi zott ság nak
a vál lalt fel ada tok tel je sí té sé rõl, amit te vé keny sé ge ered -
mé nye i nek do ku men tá lá sá val tá maszt alá.

9.  §

(1) Az ösz tön díj pénz ügyi fe de ze tét a Mi nisz té rium a
Ba las si In té zet költ ség ve té si elõ irány za tá ban ter ve zett for -
rá sa biz to sít ja.

(2) A pá lyá zott év ben fel nem hasz nált ösz tön díj a kö -
vet ke zõ pénz ügyi év ben nem ve he tõ igény be.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a Kle bels berg Kuno ösz tön díj ala pí tá sá ról és oda íté -
lé sé rõl  szóló 8/1999. (VI. 3.) NKÖM ren de let és az azt mó -
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do sí tó 16/2004. (VIII. 19.) NKÖM ren de let, valamint az
egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 21/2001.
(XI. 15.) NKÖM ren de let 7.  § (2) bekezdése;

b) a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 10/2007.
(II. 28.) OKM ren de let 6.  § (3) be kez dé sé nek f) pontja.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
28/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete

a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû

elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználásának 
szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) be kez dé sé ben,
valamint 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) költ ség ve té si
fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá zat
út ján tör té nõ fel hasz ná lá sá ra ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya más – az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó – jog sza -
bály ban sza bá lyo zott pá lyá za tok ra annyi ban ter jed ki,
amennyi ben a jog sza bály va la mely kér dés rõl más ként nem 
ren del ke zik. E ren de let ha tá lya nem ter jed ki az Út ra va ló
Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm.
ren de let ben sza bá lyo zott Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ra.

(3) Ha tá ron túli ma gyar pá lyá zók nak nyúj tan dó tá mo -
ga tás ese tén fi gye lem mel kell len ni a szom szé dos ál la mok -
ban élõ ma gya rok nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let ren -
del ke zé se i re.

(4) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó pá lyá za tok le bo -
nyo lí tá sá val kap cso la tos, e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
ada to kat az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) és az ál ta la ki je lölt pá lyá zat ke ze lõ szer ve -
ze tek lát ják el.

(5) Más szerv vel tör té nõ kö zös pá lyáz ta tás ra az e szerv -
vel kö tött kü lön meg ál la po dás ban fog lal tak az irány adók.

A pályázati felhívás és a pályázat tartalmi és formai
követelményei

2.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást a pá lyá zat ki író ja in ter ne tes
hon lap ján, valamint ha tá ron túli ma gyar pá lyá zók nak
 szóló pá lyá zat ese tén szük ség sze rint a pá lyá zat tal érin tett
or szá gok egy na pi- vagy he ti lap já ban te szi köz zé.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 30 nap áll jon
ren del ke zés re.

3.  §

A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za:
a) a pá lyá zat cí mét;
b) a pá lyá zat cél ját;
c) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét;
d) a pá lyá zat nyílt vagy meg hí vá sos jel le gét;
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult, illetve – szük ség

sze rint – a pá lyá zat ból ki zárt ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek, valamint jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ze tek kö ré nek meg ha tá ro zá sát;

f) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, a be -
nyúj tan dó pá lyá za tok pél dány szá mát;

g) a pá lyá zat ki író já nak ren del ke zé sé re álló for rás meg -
ne ve zé sét és össze gét;

h) a tá mo ga tás ból el szá mol ha tó és – szük ség sze rint –
az el nem szá mol ha tó költ sé gek kö rét;

i) szük ség sze rint az el nyer he tõ tá mo ga tás mér té ké nek
alsó és fel sõ ha tár át;

j) a fi nan szí ro zás mód ját (elõ fi nan szí ro zás, utó fi nan -
szí ro zás, több rész let ben tör té nõ uta lás; vissza té rí ten dõ
vagy nem vissza té rí ten dõ tá mo ga tás);

k) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, he lyét és mód -
ját;

l) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét és fõbb szem -
pont ja it, a pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ ér te sí tés mód ját
és ha tár ide jét, valamint a dön tés köz zé té te lé nek he lyét;

m) a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán dön tés ho za tal ra jo go -
sult (a továb biak ban: dön tés ho zó) meg ne ve zé sét;

n) a nyer tes pá lyá zók kal (a továb biak ban: ked vez mé -
nye zett) szer zõ dést kötõ szerv (a továb biak ban: tá mo ga tó)
meg je lö lé sét;

o) in do kolt eset ben a meg kí vánt sa ját for rás mér té két;
p) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,

be le ért ve a ked vez mé nye zet tek kel meg kö tés re ke rü lõ
szer zõ dés (a továb biak ban: tá mo ga tá si szer zõ dés) fel té te -
le it is;

q) a pá lyá zat tal kap cso la tos hi ány pót lás le he tõ sé gét és
fel té te le it;
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r) tá jé koz ta tást arra néz ve, hogy a pá lyá zók hol kap hat -
nak fel vi lá go sí tást a pá lyá zat tal kap cso lat ban;

s) a pá lyá za ti do ku men tá ció el ké szí té se so rán kö te le zõ
hasz ná lat ra elõ írt ûr la pok, do ku men tu mok min tá it;

t) egyéb, a pá lyá zat ki író ja ál tal szük sé ges nek tar tott
kö ve tel mé nye ket.

4.  §

A pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá zat nak – szük ség sze rint 
a pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt for má ban el ké szít ve – tar -
tal maz nia kell

a) a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it: cég ne vét (ne vét), szék -
he lyét (cí mét);

b) a pá lyá zó – kül föl di pá lyá zó ese tén a magyaror -
szági – adó szá mát (adó azo no sí tó je lét);

c) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek és kap cso lat tar tó já nak
 nevét;

d) a pá lyá zó el ér he tõ sé gét (kü lö nö sen te le fon- és te le -
fax szám, e-ma il);

e) a tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny sé -
gek, fel ada tok, be szer zé sek rész le tes is mer te té sét, azok
ter ve zett szak mai ha tá sa it, össze füg gé se it a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg je lölt pá lyá za ti cél lal, valamint az ezek hez
kap cso ló dó rész le tes költ ség ter vet;

f) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás ál ta lá nos for -
gal mi adót is tar tal ma zó össze gét;

g) a meg va ló sí tás és a fi nan szí ro zás ter ve zett idõ be ni
üte me zé sét;

h) a ren del ke zés re álló sa ját és egyéb for rás össze gét;
i) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

5.  §

(1) A pá lyá zat hoz a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val
egy ide jû leg csa tol ja

a) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó ese tén ha tá lyos lé te sí -
tõ ok ira tá nak (kü lö nö sen ala pí tó ok irat, alap sza bály, tár sa -
sá gi szer zõ dés) egy sze rû má so la tát;

b) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó ese tén a lé te zé sét iga -
zo ló hi te les ok ira tot (kü lö nö sen cég ki vo nat, nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl  szóló iga zo lás, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány,
valamint – ahol a mû kö dés hez jog sza bály elõ ír ja – mû kö -
dé si en ge dély);

c) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó kép vi se lõ jé nek hi te les 
alá írá si cím pél dá nyát;

d) a lé te zést iga zo ló ok irat ban meg ha tá ro zott kép vi se -
lõ tõl el té rõ kép vi se let ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet pá -
lyá zó kép vi se lõ jé nek alá írá si jo go sult sá gát iga zo ló hi te les
ok ira tot;

e) nyi lat ko za tát
1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do -

ku men tu mok tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és 
hi te les sé gé rõl,

2. ar ról, hogy az adott tárgy ban pá lyá za tot ko ráb -
ban, illetve egy ide jû leg mi kor és hol nyúj tott be,
és mi lyen összeg ben nyert tá mo ga tást, illetve mi -
lyen más ál lam i és egyéb tá mo ga tást vesz igény -
be,

3. ar ról, hogy nincs ese dé kes sé vált és meg nem fi -
ze tett, az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII.
tör vény 178.  §-ának 20. pont já ban meg ha tá ro zott 
köz tar to zá sa, ide ért ve az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ ese dé -
kes sé vált és meg nem fi ze tett tar to zást is
(a továb biak ban: köz tar to zás),

4. ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy tá mo ga tás
el nye ré se ese tén a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí -
sé ré se cél já ból adó szá mát (adó azo no sí tó je lét) a
Ma gyar Ál lam kincs tár és az 1.  § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szer vek fel hasz nál ják a le járt
köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be -
kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré -
sé hez,

5. ar ról, hogy meg fe lel az Áht. 15.  §-ában meg ha tá -
ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel -
mé nyé nek, vagy ar ról, hogy te kin te té ben e kö ve -
tel mé nyek az Áht. fen ti ren del ke zé se alap ján
nem al kal ma zan dó ak,

6. ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, illetve el -
le ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás, vagy egyéb, a
meg szün te té sé re irá nyuló, jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott el já rás nincs fo lya mat ban, valamint ar -
ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, illetve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len ti, ha el le ne a
fen ti el já rá sok va la me lyi ke indult,

7. ar ról, hogy tá mo ga tás el nye ré se ese tén a pá lyá zat
sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá nak az 1.  § (4) be kez dé sé ben,
valamint egyéb, jog sza bály ban, a pá lyá za ti fel hí -
vás ban, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez
hoz zá já rul,

8. ar ról, hogy a tá mo ga tás cél ja te kin te té ben adó le -
vo ná si jog gal ren del ke zik-e,

9. annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás
cél ja, a tá mo ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram
meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tók;

f) a pá lyá zó szám lá ját ve ze tõ pénz ügyi in téz mény iga -
zo lá sát – a szám la szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó szám la -
ve ze té sé rõl és fi ze tõ ké pes sé gé rõl;

g) amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás sa ját for rást ír elõ,
annak ren del ke zés re ál lá sá ról  szóló, a szám la ve ze tõ pénz -
ügyi in téz mény ál tal ki ál lí tott iga zo lást;

h) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(2) Az (1) be kez dés b), d)–g) pont jai alap ján be nyúj tott
do ku men tu mok ki ál lí tá sá nak dá tu ma nem le het a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak nap já nál 30 nap nál ré geb bi.
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(3) Ha a pá lyá zó az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
ügye le te alá tar to zó fe je zet be so rolt köz pon ti költ ség ve té si 
szerv, az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban, valamint e) pont -
já nak 4., 6. és 8. al pont ja i ban fog lalt do ku men tu mo kat
nem kell csa tol nia. Bár mely köz pon ti költ ség ve té si szerv
pá lyá zó ese té ben nem kell csa tol ni az (1) be kez dés f) pont -
ja sze rin ti iga zo lást, to váb bá a g) pont ban fog lalt iga zo lás
he lyett el fo gad ha tó az in téz mény gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal
alá írt nyi lat ko zat a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról.

(4) Ha a pá lyá zó olyan – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ton kí vü li – gaz dál ko dó szer ve zet, amely nek vo nat ko -
zá sá ban az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter – akár rész ben –
ala pí tói vagy tu laj do no si jo go kat gya ko rol, az (1) be kez -
dés a)–c) pont ja i ban fog lalt do ku men tu mo kat nem kell
csa tol nia.

(5) Kül föl di pá lyá zó ese tén – amennyi ben jog sza bály
el té rõ en nem ren del ke zik – az (1) be kez dés e) pont já nak
3–4. al pont jai a ma gyar or szá gi köz tar to zá sok te kin te té ben 
al kal ma zan dó ak, 6. al pont ja pe dig a pá lyá zó ra irány adó
jog (sa ját jog) sza bá lyai alap ján ér tel me zen dõ.

(6) A pá lyá zat ki író ja a pá lyá za ti fel hí vás ban úgy ren -
del kez het, hogy amennyi ben a ha tá ron túli ma gyar pá lyá zó 
a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ egy év fo lya mán már
nyúj tott be a pá lyá zat ki író já hoz pá lyá za tot, és nyi lat ko zik
ar ról, hogy ada ta i ban az elõ zõ pá lyá zat hoz be nyúj tott do -
ku men tu mok hoz ké pest vál to zás nem tör tént, az (1) be kez -
dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat nem 
kell pá lyá za tá hoz csa tol nia. Ha tá ron túli ma gyar pá lyá zó
ese tén to váb bá a pá lyá zat ki író ja az (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott do ku men tum he lyett – amennyi ben a
pá lyá zó nyi lat ko zik ar ról, hogy raj ta kí vül álló ok ból nem
ké pes azt csa tol ni – el fo gad hat a pá lyá zó lé te zé sét meg -
fele lõen iga zo ló más do ku men tu mot is, valamint – in do -
kolt eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett mó don –
el tér het a (2) be kez dés ben fog lal tak tól az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tum te kin te té ben.

(7) Ha a tá mo ga tó a ked vez mé nye zett ré szé re va la mely
köz ve tí tõ szer ve ze ten ke resz tül fo lyó sít ja a tá mo ga tást,
e szer ve zet nek a pá lyá zat hoz – a (2)–(6) be kez dé sek ben
fog lal tak figye lembe véte lével – az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott do ku men tu mok kö zül csak a b)–d) pon tok ban,
az e) pont 3–4., valamint 6–9. al pont ja i ban, valamint a
h) pont ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat kell csa tol nia.

A pályázat elbírálása

6.  §

(1) Ha a pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá zat nem fe le l meg
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé -
nyek nek, és a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ sé get nyújt a hi ány -
pót lás ra, a pá lyá zat ki író ja meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel
– a hi bák, hi á nyos sá gok egy ide jû meg je lö lé se mel lett –
fel szó lít ja a pá lyá zót pá lyá za tá nak ki ja ví tá sá ra.

(2) Ha a pá lyá zó a hi ány pót lás ra vissza adott pá lyá za tot
is mét hi bá san, hi á nyo san nyújt ja be, a hi bá kat nem ja vít ja

ki, illetve a hi á nyos sá go kat nem pó tol ja a meg adott ha tár -
idõn be lül, vagy a pá lyá za ti fel hí vás nem ad le he tõ sé get
 hiánypótlásra, a hi bás, hi á nyos pá lyá zat to váb bi vizs gá lat
nél kül el uta sít ha tó.

7.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott mér té kû sa ját

for rás sal nem ren del ke zik, vagy azt nem iga zol ja a pá lyá za ti
fel hí vás ban vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint;

b) a pá lyá zat, illetve a tá mo ga tás ról  szóló dön tés szak -
mai, pénz ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan,
ha mis vagy meg té vesz tõ ada tot szol gál ta tott, vagy ilyen
nyi lat ko za tot tett;

c) csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy egyéb, a
meg szün te té sé re irá nyuló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott
el já rás alatt áll;

d) köz tar to zá sa van;
e) az 5.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott nyi -

lat ko za tok bár me lyi két nem csa tol ja vagy vissza von ja;
f) az 5.  § (1) be kez dés a)–d) és f)–h) pont ja i ban, vagy a

11.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok va -
la me lyi két nem csa tol ja.

(2) Ha az (1) be kez dés alap ján a pá lyá zó ré szé re nem
nyújt ha tó tá mo ga tás, en nek oká ról a pá lyá zat ki író ja a pá -
lyá zót írás ban ér te sí ti.

8.  §

(1) A pá lyá za to kat a mi nisz ter vagy a pá lyá zat ki író ja
ál tal ki je lölt Ér té ke lõ Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) vé le mé nye zi.

(2) Nem ve het részt a pá lyá zat el bí rá lá sá ban – az õt érin -
tõ rész vo nat ko zá sá ban – a Bi zott ság nak az a tag ja, aki a
pá lyá zó szer ve zet nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tag ja, tu laj -
do no sa, kép vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, mun ka vál -
la ló ja, illetve a szer ve zet tel mun ka vég zés re irá nyuló jog -
vi szony ban áll, to váb bá ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja [a Pol -
gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) 685.  §-ának b) pont ja]. Ha a dön tés -
ho za tal ban az össze fér he tet len ség ál tal érin tett sze mély
vett részt, sza va za tát fi gyel men kí vül kell hagy ni.

(3) A Bi zott ság a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges ja -
vas la tát a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el, majd azt a pá lyá zat ki -
író ja 5 mun ka na pon be lül a dön tés ho zó elé ter jesz ti. Az el -
bí rá lás hoz szük sé ges ja vas lat el ké szí té sé re elõ írt ha tár idõ -
tõl a pá lyá zat ki író ja – in do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel -
hí vás ban rög zí tett mó don – el tér het.

(4) A Bi zott ság ja vas la tát min den eset ben jegy zõ könyv -
ben kell rög zí te ni. Ha a pá lyá zat jel le ge ezt le he tõ vé te szi,
a jegy zõ könyv ben az adott pá lyá za ton for rás hi ány  miatt
nem tá mo ga tott, de szak ma i lag meg fe le lõ, tá mo ga tás ra ér -
de mes nek ítélt pá lyá za tok sor rend jét is meg kell ha tá roz ni.
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9.  §

(1) A pá lyá za tok alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sok ról a
dön tés ho zó az elõ ter jesz tés be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na -
pon be lül dönt. E ha tár idõ tõl a pá lyá zat ki író ja – in do kolt
eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett mó don – el -
térhet.

(2) A ked vez mé nye zet tek lis tá ját, a meg ítélt tá mo ga tá si
össze ge ket, a tá mo ga tás cél ját, a tá mo ga tott prog ram meg -
va ló sí tá si he lyét a pá lyá zat ki író ja a dön tést kö ve tõ 15 na -
pon be lül – a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel – nyil vá nos -
ság ra hoz za, ezzel egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ja a pá -
lyá zó kat a pá lyá zat ered mé nyé rõl.

10.  §

Ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sé tõl vissza lép, vagy a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti a
11.  § (2) be kez dé se alap ján, vagy a ked vez mé nye zett a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen a tá mo ga tást
nem kí ván ja igény be ven ni, vagy a fe lek a tá mo ga tá si szer -
zõ dést egy ol da lú an, illetve kö zös meg egye zés sel fel bont -
ják vagy meg szün te tik, a pá lyá zat ki író ja a ren del ke zés re
álló ke ret összeg figye lembe véte lével a 8.  § (4) be kez dé se
sze rin ti szak ma i lag meg fe le lõ, de tá mo ga tást el nem nyert
pá lyá zók rang so rá ban a kö vet ke zõ he lyen álló pá lyá zó ré -
szé re te szi le he tõ vé a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét.

A támogatási szerzõdés és a támogatás folyósítása

11.  §

(1) A tá mo ga tó a ked vez mé nye zet tel – a tá mo ga tás
igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá -
sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el -
len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, valamint a szer zõ dés sze -
gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás, fel mon dás jo gá ról, a 
szer zõ dés biz to sí té ka i ról – a ked vez mé nye zet tek lis tá já -
nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá tól szá mí tott 45 na pon be lül
tá mo ga tá si szer zõ dés ben ál la po dik meg.

(2) Ha a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból a szer zõ -
dés kö tés re az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõn be lül
nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(3) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té sé ig kö te les csa tol ni a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott, to váb bá a tá mo ga tó nak a ren de zett mun ka ügyi kap -
cso la tok fel té te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló
1/2006. (II. 2.) FMM ren de let 2/A.  §-ában ne ve sí tett kö te -
le zett sé ge tel je sí té sé hez szük sé ges ok ira to kat. A ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben nyi lat ko zik to váb bá
ar ról, hogy a pá lyá za tá hoz az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint csa tolt do ku men tu mok ban meg ha tá ro zot tak
vál to zat la nul fenn áll nak.

12.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett tá mo ga tá si
össze get az ab ban rög zí tett fel té te lek kel, üte me zés sel és
össze gek ben bo csát ja a tá mo ga tó a ked vez mé nye zett ren -
del ke zé sé re.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás annak a ked vez mé nye -
zett nek, aki vel szem ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sét köve tõen fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás
vagy egyéb, a meg szün te té sé re irá nyuló, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el já rás in dul, csõd el já rás ese tén pe dig a
csõd egyez ség lét re jöt té ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel kell
füg gesz te ni.

(3) Ha a tá mo ga tott pá lyá zat meg va ló sí tá sa meg hi ú sul,
tar tós aka dály ba üt kö zik, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog -
lalt üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved, a pá lyá zat
össz költ sé ge csök ken a ter ve zett hez ké pest, a ked vez mé -
nye zett adó le vo ná si jo go sult sá gá ban, vagy a pá lyá za ti fel -
hí vás ban, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott 
egyéb fel té tel ben, adat ban vál to zás kö vet ke zik be, azt a
ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len -
te ni a tá mo ga tó nak. A be je len tést köve tõen a tá mo ga tó a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben, illetve a bel sõ sza bály za ta i ban
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül meg te szi az ál ta la nyil ván -
tar tott ada tok meg vál toz ta tá sá ra, a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sá ra, a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás
vissza kö ve te lé sé re, illetve más szük sé ges el já rás le foly ta -
tá sá ra irá nyuló in téz ke dé se ket.

Elszámolás, ellenõrzés, a támogatási szerzõdés
megszegésének jogkövetkezményei

13.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele lõen, az ab -
ban rög zí tett ha tár idõ ig kö te les szak mai be szá mo lót és
pénz ügyi el szá mo lást be nyúj ta ni.

(2) A ked vez mé nye zett ki zá ró lag a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ -
tar ta ma alatt fel me rült és a cél meg va ló sí tá sá hoz szo ro san
és köz vet le nül kap cso ló dó költ sé geket szá mol hat ja el.

(3) A ked vez mé nye zett a fel nem hasz nált tá mo ga tást a
be szá mo ló, el szá mo lás el fo ga dá sá ról  szóló ér te sí tés ben
meg je lölt szám lá ra a meg adott ha tár idõn be lül kö te les
vissza utal ni.

(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az 1.  § (4) be kez dé sé ben,
valamint egyéb, jog sza bály ban, a pá lyá za ti fel hí vás ban,
illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szer vek – a
ked vez mé nye zett szük ség te len za va rá sa nél kül – el len õriz -
he tik. A ked vez mé nye zett kö te les min den, az el len õr zés hez
szük sé ges fel vi lá go sí tást és egyéb se gít sé get meg ad ni.

(5) A tá mo ga tó jo go sult a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl azon -
na li ha tállyal el áll ni vagy azt azon na li ha tállyal felmon -
dani, ha:
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a) a ked vez mé nye zett jo go su lat la nul vet te igény be a tá -
mo ga tást, vagy

b) a ked vez mé nye zett ré szé re a 7.  § (1) be kez dé se sze -
rint tá mo ga tás nem nyújt ha tó, vagy

c) a tá mo ga tott fel adat meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós
aka dály ba üt kö zik, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt 
üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved, vagy

d) a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból meg sze gi a
tá mo ga tá si szer zõ dés bõl vagy ezzel kap cso la tos jog sza -
bály ból ere dõ kö te le zett sé ge it.

(6) Ha a tá mo ga tó a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl el áll vagy
azt fel mond ja, az arra okot adó kö rül mény ke let ke zé sé tõl a 
ked vez mé nye zett – a tá mo ga tó dön té sé tõl füg gõ en – a tá -
mo ga tás egész össze gét vagy annak ará nyos ré szét – a
Ptk.-ban meg ha tá ro zott ké se del mi ka mat nak meg fe le lõ
ka mat tal nö velt összeg ben – kö te les vissza fi zet ni a tá mo -
ga tó ré szé re. A tá mo ga tó az el ál lás, fel mon dás so rán figye -
lembe ve szi kü lö nö sen az el telt idõt, a meg va ló sult fel adat
mér té két és a ked vez mé nye zett ma ga tar tá sá nak fel ró ha tó -
sá gát.

Értelmezõ rendelkezések

14.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban gaz dál ko dó szer ve zet a
Ptk. 685.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve zet, be -
le ért ve a költ ség ve té si szer vet, az egye sü le tet, az ala pít -
ványt és a köz tes tü le tet is.

(2) E ren de let ben sze rep lõ ha tár idõk vo nat ko zá sá ban az 
aláb bi ak al kal ma zan dó ak:

a) A na pok ban meg ál la pí tott ha tár idõ be a köz lés, a
kéz be sí tés, valamint a köz zé té tel nap ja nem szá mít be.

b) Ha a ha tár idõ utol só nap ja olyan nap, amely nem
mun ka nap, a ha tár idõ a leg kö ze leb bi mun ka na pon jár le.

c) A pos tán kül dött be ad vány elõ ter jesz tési ide je a pos -
tá ra adás nap ja.

d) A ha tár idõt két ség ese tén meg tar tott nak kell tekin teni.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen
meg hir de tett pá lyá za tok te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium költ ség ve té si fe je zet -
hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá zat út ján
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 12/2005.
(IV. 19.) OM ren de let, a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök -
ség Mi nisz té ri u ma költ ség ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti 
ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá zat út ján tör té nõ fel hasz ná lá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 3/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let,
valamint az Ok ta tá si Mi nisz té rium ál tal fel ügyelt költ ség -
ve té si szer vek ben szak mai alap fel adat ke re té ben szel lem i

te vé keny ség szol gál ta tá si szer zõ dés sel, szám la el le né ben
tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló 33/2002. (V. 18.) OM
rendelet.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
20/2007. (VI. 15.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai
Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési

együttmûködésrõl  szóló, Kisinyovban,
2006. december 22-én aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl  szóló 43/2007. (III. 14.) Korm. rendelet
2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 43/2007. (III. 14.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz löny
2007. már ci us 14-i, 30. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Mol do vai Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zöt ti nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés rõl
 szóló, Ki si nyov ban, 2006. de cem ber 22-én alá írt Meg álla -
po dás a 8. cikk 1. pont ja ér tel mé ben azon ké sõb bi ér te sí tés
nap ján lép ha tály ba, amely ben a Fe lek írás ban, diplomá -
ciai úton köl csö nö sen ér te sí tik egy mást ar ról, hogy a Meg -
álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges min den bel sõ jogi
el já rást tel je sí tet tek.

A Mol dáv Fél 2007. má jus 30-i jegy zé ké ben ér te sí tet te
a Ma gyar Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el -
já rás tel je sí té sé rõl, a Ma gyar Fél ha son ló tar tal mú ér te sí té -
se 2007. jú ni us 6-i kel te zé sû, így a Meg álla po dás a 8. cikk
1. pont já nak ren del ke zé se ér tel mé ben 2007. jú ni us 6-án lé -
pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, összhang ban a 43/2007. (III. 14.) 
Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Mol do vai Köz tár sa -
ság Kor mány a kö zötti nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö -
dés rõl  szóló, Ki si nyov ban, 2006. de cem ber 22-én alá írt
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 43/2007. (III. 14.)
Korm. ren de let 2–3.  §-a 2007. jú ni us 6-án, azaz ket tõ -
ezer-hét jú ni us ha to di kán ha tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let

k ö z l e m é n y e

A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumába
2007. március 30-án sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik

Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat Lász tity Pé ter

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház je lölt je T. Pin tér Ká roly

Hit Gyü le ke ze te Tóth Géza

Hu nya di Szö vet ség Pe cze Fe renc, dr.

Va sas Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Szö vet sé ge Zá vodsz ky Zol tán né

Ma gyar Ze ne szer zõk Egye sü le te Ta kács Pé ter

Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság Dur kó Pé ter

Re née Mû vé sze ti Tár sa ság Be ne dek Jó zsef

Ma gyar Nép fõ is ko lai Tár sa ság Nagy né Kiss Má ria

Pá ne u ró pai Jo gász Unió Ma y er Eri ka, dr.

Sza bad Fém ipa ri Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Csa la El vi ra

Han gya Rak tár szö vet ke ze ti Ter mék pá lyás Szö vet ke ze tek/Szer ve ze tek Szövetsége Gráf Csil la

Tu do má nyos Új ság írók Klub ja Sta ar Gyu la

Nim fea Ter mé szet vé del mi Egye sü let Szé kely Ta más

Kiút Ve led Egye sü let Bor sos Gá bor

Gyer me ke kért Ba rá ti Kör Cze ne Gyu lá né

Or szá gos Nyug dí jas Pol gá ri Egye sü let Zsák Já nos né

Hal lás sé rül tek Is ko lá i nak Or szá gos Egye sü le te Tóth Egon

Ka to li kus Is ko lák Diák Sport szö vet sé ge Magó Gá bor Gyu la

Köz sé gek, Kis te le pü lé sek és Kis tér sé gek Or szá gos Ön kor mány za ti Szövetsége Kle in né Csi ky Il di kó

Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség Mi lo ván Sán dor

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumába
2007. március 30-án sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik

Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat Ko lomp ár Or bán

Ma gyar Ka to li kus Egy ház dr. Da bó czi Kál mán

Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú Hí võk Kö zös sé ge Tasi Ist ván

Recs ki Szö vet ség Krasz nay Béla

Er dé lyi Kö rök Or szá gos Szö vet sé ge V. Hom poth Zol tán

Eras mus Kol lé gi um Egye sü let Vér Ádám

Rend õr Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let Mikó Lász ló

Ma gyar Írók Egye sü le te Föld vá ry Györ gyi
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Ma gyar Szo ci o ló gi ai Tár sa ság dr. Han kiss Ele mér

Köz éle ti Ön kép zõ kör Gráf Csil la

Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség Fo ga ra si Lász ló

Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge Kas sai Ró bert

Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Saj tó egye sü let Kis fal vi Jó zsef

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség Sza lay Fe renc

Ma gyar Üz let asszo nyok Egye sü le te Hor nung né Czap Ág nes

Ma gyar or szá gi Gyer mek ba rá tok Moz gal ma Han ti Vil mos

Nyug dí ja sok Egész ség meg õr zõ Szö vet sé ge Kiss Bál int

Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge Sza bó Ti bor né

Ma gyar Ví zi lab da Szö vet ség dr. Mar tin György

Me gyei Jogú Vá ro sok Szö vet sé ge dr. Ko vács Zol tán

Ma gyar Ko a lí ció Párt ja Pe czár Ká roly

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumába
2007. március 30-án sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik

Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat ifj. Bog dán Já nos

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge dr. Egri Osz kár

Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség Ivá nyi Mar git

Ma gyar Ci gá nyok An ti fa sisz ta Szer ve ze te Hor váth Al bert

Írók Szak szer ve ze te Me zey Ka ta lin

Ma gyar Mu zsi kus Fó rum Tóth pál Jó zsef, dr.

Mû vé szet ba rá tok Egye sü le te Ge röly Ti bor

Ma gyar–Uk rán Tár sa ság dr. Pál di And rás

Szer ve zé si és Ve ze té si Tu do má nyos Tár sa ság Kiss Jó zsef

Diák és If jú sá gi Új ság írók Or szá gos Egye sü le te Kecs kés Ist ván

SZÉP-KÖR Kör nye zet vé del mi és Vá ros szé pé sze ti Köz hasz nú Egyesület Szécsi Gábor

Nõk a XXI. Századért Egyesület Brunner Tiborné

Katedra Ifjúsági Szövetség Sütöri László

Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete Mikesy György

Magyar Sumo Szövetség Kollárik Mihály

Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia) Vörös Péter

Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia) Zachariás István

Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiója dr. Horkovics-Kováts János

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Gálfalvi György

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kántor Lajos

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Vetési László

Vajdasági Magyar Szövetség Árpási Ildikó
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Közlemény
a felsõfokú szakképzésben engedéllyel rendelkezõ felsõ- és közoktatási intézményekrõl

Az Ok ta tá si Hi va tal az aláb bi ak ban hoz za nyil vá nos ság ra a fel sõ fo kú szak kép zés ben en ge déllyel ren del ke zõ felsõ -
oktatási in téz mé nyek és az ál ta luk ok ta tott fel sõ fo kú szak kép zé sek, a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fel sõ fo kú szak kép zés re 
meg ál la po dást kö tött szak kö zép is ko lák 2007. május 15-i állapot szerinti jegyzékét.

Felsõoktatási intézmények és az általuk oktatott felsõfokú szakképzések

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

ag rár ke res ke del mi me ne dzser-asszisz tens Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

bank i szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

ba rom fi te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ-gon do zó Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la [FI21962]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

élel mi szer ipa ri me ne dzser Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

ér ték pa pír-pi a ci szak ér tõ Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Euró pai Uni ós üz le ti szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

far ma ko ló gus szak asszisz tens Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

gaz dál ko dá si me ne dzser asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem [FI43814]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]
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Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

gaz da sá gi ide gen nyel vi le ve le zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

gép ipa ri mér nök asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

gyógy nö vény- és fû szer nö vény-ter mesz tõ és -fel dol go zó Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

ide gen for gal mi szak me ne dzser Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]
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if jú ság se gí tõ Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la
[FI51466]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem [FI79633]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi tervezõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

in téz mé nyi kom mu ni ká tor Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

jogi asszisz tens Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]
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képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens Sem mel we is Egye tem [FI62576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

kép zé si szak asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem [FI80798]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Ka pos vá ri Egye tem [FI72153]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

ke res ke del mi szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

ko hó mér nök asszisz tens Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

költ ség ve té si gaz da sá gi szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

kül gaz da sá gi üz let kö tõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja [FI83139]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pan non Egye tem [FI80554]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]
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mé di a tech no ló gus asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

mé nes gaz da Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Kecs ke mé ti Fõ is ko la [FI58661]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la [FI64673]

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

mo de rá tor Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi tech no ló gus Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

pénz ügyi szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]
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Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

pro jekt me ne dzser asszisz tens Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Gá bor Dé nes Fõ is ko la [FI54333]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Szé che nyi Ist ván Egye tem [FI38696]

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la [FI98687]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

saj tó tech ni kus Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

sport kom mu ni ká tor Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

szám vi te li szak ügy in té zõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la [FI51105]

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem [FI16160]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

szü lész nõ Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

te le ví zió mû sor-gyár tó Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõ is ko la [FI33842]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne dzser asszisz tens Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la [FI47740]

tit kár ság ve ze tõ Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nyír egy há zi Fõ is ko la [FI74250]

Pan non Egye tem [FI80554]

Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]

üz let vi te li szak me ne dzser Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la [FI98687]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la [FI35200]

To mo ri Pál Fõ is ko la [FI44196]

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus Sze ge di Tu do mány egye tem [FI62198]
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vál lal ko zá si szak ügy in té zõ Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la [FI34540]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la [FI90131]

Mis kol ci Egye tem [FI87515]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

ve gyész mér nök-asszisz tens Pan non Egye tem [FI80554]

ven dég lá tó szak me ne dzser Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la [FI82314]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok
Fõ is ko lá ja [FI76010]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la [FI73428]

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la [FI29432]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Szent Ist ván Egye tem [FI69207]

Szol no ki Fõ is ko la [FI47616]

vil la mos mér nök-asszisz tens Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la [FI38878]

Deb re ce ni Egye tem [FI17198]

Du na új vá ro si Fõ is ko la [FI60345]

Pan non Egye tem [FI80554]

Pé csi Tu do mány egye tem [FI58544]

Felsõoktatási intézménnyel felsõfokú szakképzésre megállapodást kötött szakközépiskolák

Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ Eu ró pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ is ko la

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ is ko la

ag rár ke res ke del mi menedzser-
 asszisztens

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

A+EURO-PAY Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak -
kép zõ is ko la és Kol lé gi um, Mis kolc [102646]

Szent Ist ván Egye tem

A+EURO-PAY Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és Kol -
lé gi um, Csong rád [102633]

Szent Ist ván Egye tem

A+EURO-PAY Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [102668] Szent Ist ván Egye tem

Ba ross Lász ló Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la, Má té szal ka [033679]

Szent Ist ván Egye tem

Bé kés Me gyei Far kas Gyu la Me zõ gaz da sá gi, Ipar i
Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um, Bé kés
[028390]

Szent Ist ván Egye tem

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Gyoma endrõd [028414]

Szent Ist ván Egye tem

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la és Gimná -
zium, Deb re cen [031216]

Szent Ist ván Egye tem

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ipar i, Me zõ gaz da sá gi,
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um, Jász apá ti [100521]

Szent Ist ván Egye tem
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Lip pai Já nos Szak kö zép is ko la és Szak is ko la, Nyír egy -
há za [033685]

Szent Ist ván Egye tem

Me zõ gaz da sá gi és Er dé sze ti Szak kép zõ In té zet,
Gyakorló iskola, Pi lis csa ba [032596]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Me zõ gaz da sá gi Kö zép fo kú Szak ok ta tá si, To vább kép -
zõ és Szak ta nács adó In té zet, Két egy há za [028424]

Ká roly Ró bert Fõ is ko la

Nagy vát hy Já nos Kö zép is ko la, Csur gó [034154] Szent Ist ván Egye tem

Por pá czy Ala dár Ker té sze ti, Ma gyar–Oszt rák Vál lal -
ko zá si Ügy in tézõ kép zõ Kö zép is ko la, Fer tõd [030729]

Szent Ist ván Egye tem

Új he lyi Imre Me zõ gaz da sá gi és Köz gaz da sá gi Szak -
középiskola és Kol lé gi um, Szent lõ rinc [027427]

Szent Ist ván Egye tem

bank i szak ügy in té zõ Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak is ko la,
Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ is ko la

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak kö zép is ko la, Budapest [200227]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Szol no ki Fõ is ko la

Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és Pos ta for gal mi Szak -
közép iskola, Mis kolc [029296]

Mis kol ci Egye tem

Béri Ba logh Ádám Gim ná zi um, Pos ta- és Bank for gal -
mi Szak közép iskola, Kol lé gi um, Vas vár [036740]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak is ko la, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ is ko la

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Deák Fe renc Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Gyõr [030721]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak is ko la, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Fé nyes Elek Gaz da sá gi Szak közép iskola, Sop ron
[200014]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak is ko la, Sió fok
[034172]

Mis kol ci Egye tem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Du na új vá ro si Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Pes ti Köz gaz da sá gi és Ban kár kép zõ Szak közép iskola,
Bu da pest [101697]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola
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Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Si ri us Szak kö zép is ko la, Deb re cen [200777] Du na új vá ro si Fõ iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Mis kol ci Egye tem

Tán csics Mi hály Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Kis bér [031930]

Du na új vá ro si Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

ba rom fi te nyész tõ és 
-ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyo -
ma end rõd [028414]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

cse cse mõ- és kis gyer mek-
ne ve lõ-gon do zó

Co me ni us Szak közép iskola és Szak is ko la, Pécs
[027440]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Szent-Györ gyi Al bert Szak közép iskola és Szak mun -
kás kép zõ Is ko la, Ajka [037215]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

élel mi szer ipa ri me ne dzser Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la és Gimná -
zium, Deb re cen [031216]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ber csé nyi Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la,
Kol lé gi um és FVM Gya kor ló is ko la, Bu da pest
[035385]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Élel mi szer ipa ri és Föld mé ré si Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um, Szom bat hely [036756]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Fo dor Jó zsef Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, Szak -
iskola és Kol lé gi um, Sze ged [029800]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ki ni zsi Pál Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la és Gim -
ná zi um, Ka pos vár [033968]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ In té zet,
Sza bad kí gyós [038258]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kos suth La jos Köz -
ok ta tá si In téz mény, Oros há za [028410]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Pá ter dom bi Szak kép zõ Is ko la, Za la eger szeg [037663] Sze ge di Tudomány -
egyetem

Pes ti Bar na bás Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, Szak -
mun kás kép zõ és Gim ná zi um, Bu da pest [035269]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Tol di Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, Nagy -
kõ rös [032637]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Uj he lyi Imre Élel mi szer ipa ri Kö zép- és Fel sõ fo kú
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Vit nyéd [030735]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

West sik Vil mos Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Nyír egy há za [033699]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

ener ge ti kai mér nök asszisz tens Pak si Atom erõ mû Rt. Ener ge ti kai Szak kép zé si In té zet, 
Paks [036396]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem
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ér ték pa pír-pi a ci szak ér tõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Euró pai Uni ós üz le ti 
szak ügy in té zõ

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Deák Fe renc Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Gyõr [030721]

Pé csi Tudomány egyetem

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Gyál [032611]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû Kül -
ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Budapest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke mét 
[027969]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, Bu da -
pest [101509]

Mis kol ci Egye tem

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ Deák Fe renc és Szé che nyi Ist ván Szak kö zép- és Szak -
iskola, Za la eger szeg [037671]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál ko dá si Szak -
közép- és Szak iskola, Szol nok [036040]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Hand ler Nán dor Szak kép zõ Is ko la, Sop ron [030740] Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Koz ma La jos Fa ipa ri Szak közép iskola, Bu da pest
[035371]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Wes se lé nyi Mik lós Szak közép iskola és Szak iskola,
Nyír egy há za [033691]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem



5352 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/75. szám

Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

gaz dál ko dá si menedzser -
asszisztens

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Szol no ki Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, Bu da -
pest [101509]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Bé ké sy György Pos ta- és Táv köz lés for gal mi Szak -
közép iskola, Bu da pest [035414]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Ber ze vi czy Ger gely Köz gaz da sá gi és Két Ta ní tá si
Nyel vû Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Budapest
[035427]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Be ze rédj Ist ván Ke res ke del mi és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Ke res ke del mi Szak iskola, Szekszárd
[036408]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Bu dai Kö zép is ko la, Bu da pest [200411] Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim -
ná zi um, Bu da pest [035429]

Szol no ki Fõ iskola

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Illyés Gyu la Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola, Bu da örs [037742]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Budapest [035436]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Kos suth La jos Köz gaz da sá gi és Hu mán Szak közép -
iskola, Ta ta bá nya [031965]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Kõ rö si Cso ma Sán dor Két Ta ní tá si Nyel vû Gimná -
zium és Szak közép iskola, Bu da pest [102648]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum Gim ná zi um és Szak -
közép iskola, Bu da pest [035464]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim ná zi um, Bu da -
pest [035438]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Keszt hely [037655] Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Né meth Nem ze ti sé gi Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Pi lis vö rös vár [200410]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Szé che nyi Ist ván Gya kor ló Ke res ke del mi Szak közép -
iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035417]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035432]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem
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Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak kép zõ Is -
ko la, Bu da pest [035499]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

Türr Ist ván Köz gaz da sá gi és Pos ta for gal mi Szak -
közép iskola, Baja [027971]

Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem

gép ipa ri mér nök asszisz tens And rás sy Gyu la Mû sza ki Kö zép is ko la, Mis kolc
[029299]

Mis kol ci Egye tem

Cser há ti Sán dor Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la és Kollé -
gium, Nagy ka ni zsa [037645]

Mis kol ci Egye tem

Dam ja nich Já nos Ipar i Szak kép zé si In té zet, Hat van
[031626]

Mis kol ci Egye tem

Eg res sy Gá bor Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép -
iskola, Bu da pest [035396]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Ener ge ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um, Paks
[036396]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Eöt vös Lo ránd Mû sza ki Kö zép is ko la, Ka pos vár
[034164]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Gé pé sze ti és Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola, Bé -
kés csa ba [028411]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Gép ipa ri és In for ma ti kai Mû sza ki Szak közép iskola,
Szom bat hely [036736]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, Szé -
kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ka to na Jó zsef Mû sza ki, Köz gaz da sá gi Szak kép zõ Is -
ko la és Gim ná zi um, Bu da pest [035280]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Kõ rö si Cso ma Sán dor Gim ná zi um és Szak közép iskola, 
Kol lé gi um, Haj dú ná nás [031209]

Mis kol ci Egye tem

Mech wart And rás Gép ipa ri és In for ma ti kai Közép -
iskola, Deb re cen [031225]

Mis kol ci Egye tem

Mun ká csy Mi hály Ipar i Szak közép iskola, Szak mun -
kás kép zõ In té zet és Kol lé gi um, Za la eger szeg [037650]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Péch An tal Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um,
Ta ta bá nya [031943]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Új pes ti Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola
és Gim ná zi um, Bu da pest [035268]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

hul la dék gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyo -
ma end rõd [028414]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Tol di Mik lós Élel mi szer ipa ri Szak közép iskola, Nagy -
kõ rös [032637]

Deb re ce ni Egye tem

Épí té sze ti, Fa ipa ri és Kör nye zet gaz dál ko dá si Szak kö -
zép- és Szak iskola, Szol nok [036040]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

As bóth Sán dor Tér sé gi Kö zép is ko la, Szak iskola
és  Kol lé gi um, Kesz thely [037656]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola
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Gá bor Áron „Mû vé sze ti Is ko la” Szak közép iskola, 
Mis kolc [029301]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kos suth La jos Köz -
ok ta tá si In téz mé nye, Oros há za [028410]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

ide gen for gal mi szak me ne dzser Euró pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ iskola

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la és Gimná -
zium, Deb re cen [031216]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

Szol no ki Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak iskola, Sió fok
[034172]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Pan non Egye tem

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ Is -
ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Köz gaz da sá gi Po li tech ni kum Gim ná zi um és Szak -
közép iskola, Bu da pest [035464]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

„Euró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um és Szak -
kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Szol no ki Fõ iskola

Ady End re Gim ná zi um és Szak közép iskola, Nagy atád
[034147]

Pan non Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

An gol–Ma gyar Kép zõ és To vább kép zõ Köz pont Két
Ta ní tá si Nyel vû Ide gen for gal mi és Nem zet kö zi Ven -
dég lá tó Szak kép zõ Is ko la, Budapest [101635]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Budapest [202227]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um, Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Csong rád [029739]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bocs kai Ist ván Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Szak mai Szol gál ta tó, Szerencs [029258]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Bó lyai Já nos Gim ná zi um, Sal gó tar ján [032286] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Euró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Szol no ki Fõ iskola

Gö döl lõi Szak kép zõ Ma gán is ko la, Gö döl lõ [101634] Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Szeged [029796]

Szol no ki Fõ iskola

Ká roly Ró bert Szak kép zõ, Gyön gyös [031628] Szol no ki Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak kép zõ Is ko la, Ceg léd [032632]

Szol no ki Fõ iskola

Ka ted ra Ala pít vá nyi Szak kép zõ Is ko la, Sze ged
[029791]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Du na új vá ros [200046]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Kis fa lu dy-Ra mas set ter Kö zép is ko la, Kol lé gi um, Ál ta -
lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény,
Ne ve lé si Tanácsadó, Sümeg [037167]

Pan non Egye tem

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Ál ta lá -
nos Is ko la és Kol lé gi um, Ti sza fü red [036014]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Gim ná zi um, Ide gen for gal mi, Ven dég lá -
tó ipa ri Szak közép iskola és Szak iskola, Gyõr [030716]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Szeged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Pusz ta mér ge si Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Pusz ta mér ges
[200622]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Scho ol of Bu si ness Sze ged Üz le ti Szak közép iskola,
Sze ged [101390]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

SÉF Ven dég lá tó ipa ri, Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi 
Szak kép zõ Is ko la, Veszp rém [102506]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Tra i nex Gaz da sá gi és Üz le ti Ad mi niszt rá ci ós Szak -
közép iskola, Bu da pest [101773]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Kö zép is -
ko la és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõiskolája

Xan tus Já nos Ide gen for gal mi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035483]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

if jú ság se gí tõ Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Euró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Scho la Euró pa Aka dé mia Szak közép iskola, Bu da pest
[013821]

Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

Scho la Euró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

in for ma ti kai sta tisz ti kus
és gaz da sá gi ter ve zõ

A+EURO-PAY Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak -
kép zõ is ko la és Kol lé gi um, Mis kolc [102646]

Mis kol ci Egye tem

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Krú dy Gyu la Szak közép iskola és Szak iskola, Sió fok
[034172]

Pan non Egye tem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommuniká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Mis kol ci Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Pan non Egye tem

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035432]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

„Euró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um és Szak -
kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Mis kol ci Egye tem

Ka ted ra Ala pít vá nyi Szak kép zõ Is ko la, Sze ged
[029791]

Pan non Egye tem

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Bay Zol tán In for ma ti kai Szak közép iskola és Kollé -
gium, Gyu la [200295]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Bé kés Me gyei Hu nya di Já nos Kö zép is ko la, Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Me zõ ko -
vács há za [028376]

Pan non Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Beth len Gá bor Köz le ke dé si és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Bu da pest [035458]

Pan non Egye tem

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommuniká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Edu ca ti o nis Ok ta tá si Ala pít vány Szak kép zõ Is ko lá ja,
Nagy be rény [100525]

Pan non Egye tem

I. Béla Gim ná zi um és In for ma ti kai Szak közép iskola,
Szek szárd [036394]

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Mis kolc [101374]

Mis kol ci Egye tem

Sós tó he gyi Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Sós -
tó hegy [100524]

Mis kol ci Egye tem

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Ko má rom [031957]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Te le ki Blan ka Gim ná zi um, Me zõ túr [035999] Szol no ki Fõ iskola

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Mis kol ci Egye tem

V. Ist ván Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Sá to ral ja új hely [029305]

Mis kol ci Egye tem

Vá lyi Pé ter Szak kép zõ Is ko la, Ta má si [036414] Pan non Egye tem

Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Sze ged
[029784]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

in téz mé nyi kom mu ni ká tor Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Euró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Ka pos vá ri Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola

Euró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat Nagy Lász ló Gim ná -
zi u ma, Szak kö zép is ko lá ja, Szak is ko lá ja és Kollé -
giuma, Komló [027400]

Pé csi Tudomány egyetem

ILS Ide gen nyel vi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028433]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Móra Fe renc Ál ta lá nos és Kö zép is ko la, Gyõr [030708] Ber zse nyi Dá ni el Fõ iskola

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Za la eger szeg Üz le ti Szak közép -
iskola, Za la eger szeg [037660]

Mo dern Üz le ti Tu do má -
nyok Fõ is ko lá ja

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Szep si Csom bor Már ton Gim ná zi um, Szak kép zõ
és Ál ta lá nos Is ko la, Szik szó [029374]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola,
 Budapest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Vö rös mart hy Mi hály Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um
és Szak közép iskola, Ajka [036997]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

jogi asszisz tens MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Pé csi Tudomány egyetem

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Budapest [200227]

Pé csi Tudomány egyetem

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Pé csi Tudomány egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Pé csi Tudomány egyetem

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Pé csi Tudomány egyetem

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Pé csi Tudomány egyetem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim -
ná zi um, Bu da pest [035429]

Pé csi Tudomány egyetem

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Pé csi Tudomány egyetem

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Budapest [035436]

Mis kol ci Egye tem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Pé csi Tudomány egyetem

Ka to na Jó zsef Mû sza ki, Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035280]

Pé csi Tudomány egyetem

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Pé csi Tudomány egyetem

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Mis kol ci Egye tem

Pé csi Tudomány egyetem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Scho la Euró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Pé csi Tudomány egyetem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko -
la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta -
tó In té zet, Budapest [035454]

Pé csi Tudomány egyetem

And rás sy György Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Eger [031619]

Mis kol ci Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Pé csi Tudomány egyetem

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Za la -
eger szeg [037647]

Pé csi Tudomány egyetem

Csi ha Gyõ zõ Ál ta lá nos, Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la,
Haj dú ná nás [031246]

Pé csi Tudomány egyetem

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Deb re cen [100571]

Deb re ce ni Egye tem

Mis kol ci Egye tem

Pé csi Tudomány egyetem

Eu ro kon form Vál lal ko zói Szak közép iskola és Szak -
iskola, Bu da pest [200011]

Pé csi Tudomány egyetem

J.L. Se a gull Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Sal gó tar ján
[032309]

Pé csi Tudomány egyetem

Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -
pont ja Szak közép iskola, Baja [027939]

Pé csi Tudomány egyetem

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Sze ged [035470]

Pé csi Tudomány egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[102591]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[102591]

Pé csi Tudomány egyetem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Kom ló [101374]

Pé csi Tudomány egyetem

Stú di um Gaz da sá gi Igaz ga tá si és Szá mí tás tech ni kai
Szak közép iskola, Mis kolc [200335]

Pé csi Tudomány egyetem

Sze me re Ber ta lan Szak kép zõ és Mû vé sze ti Kö zép is ko -
la, Mis kolc [029337]

Mis kol ci Egye tem

képi di ag nosz ti kai és in ter ven -
ci ós asszisz tens

Dr. He té nyi Géza Hu mán Szak közép iskola, Bu da pest
[035445]

Sem mel we is Egye tem

kép zé si szak asszisz tens For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Eöt vös Lo ránd
Tudomány egyetem

ke res ke del mi szak me ne dzser Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

Szol no ki Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Szol no ki Fõ iskola
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Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Se a gull Szak közép iskola, Sal gó tar ján [032309] Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ
 Iskola, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Budapest [035436]

Szol no ki Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Gya kor ló Ke res ke del mi Szak közép -
iskola és Gim ná zi um, Bu da pest [035417]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Gö döl lõi Szak kép zõ Ma gán is ko la, Gö döl lõ [101634] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Szeged [029796]

Szol no ki Fõ iskola

Ká roly Ró bert Szak kép zõ, Gyön gyös [031628] Szol no ki Fõ iskola

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Ál ta lá -
nos Is ko la és Kol lé gi um, Ti sza fü red [036014]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Szeged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Kö zép is -
ko la és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõiskolája

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Deb re cen [100571]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Dél-Ba la to ni Szak közép iskola, Za már di [200214] Szol no ki Fõ iskola

Drá va Völ gye Kö zép is ko la és Kol lé gi um, Barcs
[034153]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, Alap fo -
kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Eger
[031631]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Gar bai Sán dor Szak közép iskola, Kis kun ha las
[028007]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola
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Ká roly Ró bert Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri és Ide -
gen for gal mi Szak közép iskola, Gyöngyös [031628]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép- és Szak -
iskola, Sze ged [036027]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Sal gó tar ján [032307]

Szol no ki Fõ iskola

Kos suth La jos Kö zép is ko la és Szak iskola, Kis kun fél -
egy há za [027987]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Kos suth Zsu zsan na Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Da bas [032646]

Szol no ki Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Ka pos vár [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Mó ricz Zsig mond Gim ná zi um, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Kis új szál lás [035997]

Szol no ki Fõ iskola

Pálf fy Mik lós Ke res ke del mi Szak közép iskola, Gyõr
[030747]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Pá ter dom bi Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Za la eger -
szeg [037663]

Szol no ki Fõ iskola

Pet zelt Jó zsef Szak közép iskola és Szak iskola, Szent -
end re [032651]

Szol no ki Fõ iskola

Sip kay Bar na Ke res ke del mi, Ven dég lá tó-ipa ri, Ide gen -
for gal mi Szak közép iskola és Szak iskola, Nyír egy há za
[033682]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé kács Ele mér Szak közép iskola, Tö rök szent mik lós
[036032]

Szol no ki Fõ iskola

Te réz vá ro si Ke res ke del mi Szak közép iskola és Szak -
mun kás kép zõ, Bu da pest [035481]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Thu ry György Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak mun kás kép zõ Is ko la, Nagy ka ni zsa 
[037652]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi Szak kép zõ, Bé kés csa ba
[028420]

Szol no ki Fõ iskola

kis- és kö zép vál lal ko zá si
me ne dzser

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, Bu da -
pest [101509]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

Szent Ist ván Egye tem
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Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola,
 Budapest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Ka pos vár [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

To mo ri Pál Fõ iskola

Cse pel-Szi get Mû sza ki Szak közép iskola, Szak iskola
és Kol lé gi um, Bu da pest [035406]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Pécs [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

költ ség ve té si gaz da sá gi szak -
ügy in té zõ

MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke mét 
[027969]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Már ci us 15. Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, Lõ rin ci
[031629]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Re me nyik Zsig mond Gim ná zi um és Pos ta for gal mi
szak kö zép is ko la, Fü ze sa bony [031600]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Nyír egy há za [033683]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens Dam ja nich Já nos Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um
és Kol lé gi um, Mart fû [036068]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

In for ma ti kai, Köz gaz da sá gi, Nyom da ipa ri Szak közép -
iskola és Szak iskola, Eger [101496]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Jel ky And rás Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[028006]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Jel ky And rás Ru ha ipa ri Szak közép iskola és Gimná -
zium, Bu da pest [035377]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Lo rántf fy Zsu zsan na Szak közép iskola és Szak mun kás -
kép zõ Is ko la, Du na új vá ros [030214]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Te le ki Blan ka Szak közép iskola, Szom bat hely
[036747]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ady End re Kö zép is ko lá -
ja, Szak is ko lá ja és Kol lé gi u ma, Szek szárd [036388]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Zsig mond téri Gim ná zi um, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak mun kás kép zõ, Bu da pest [035352]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

kül gaz da sá gi üz let kö tõ Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola
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Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû Kül -
ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Budapest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke mét 
[027969]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Szám vi te li Me ne dzser kép zõ Szak közép iskola, Bu da -
pest [101509]

Mis kol ci Egye tem

Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Szé kács Ele mér Szak közép iskola, Tö rök szent mik lós
[036032]

Szol no ki Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Két Ta ní tá si Nyel vû Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028407]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser -
asszisz tens

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

Griff Hu mán Esély egyen lõ ség Szak közép iskola, Gyõr
[200513]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem

Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Kecs ke mé ti Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola,
Székes fehérvár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Péch An tal Mû sza ki Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um,
Ta ta bá nya [031943]

Pan non Egye tem

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Pé ter Ró zsa Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár
[063917]

Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Kecs ke mé ti Fõ iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Kecs ke mé ti Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Deb re cen [100571]

Pan non Egye tem

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem
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Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Bán ki Do nát Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Ajka
[037188]

Pan non Egye tem

Gé pé sze ti Szak közép iskola, Má té szal ka [033678] Du na új vá ro si Fõ iskola

Ke mény Gá bor Lo gisz ti kai és Köz le ke dé si Szak közép -
iskola, Bé kés csa ba [028406]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem

Út a Har ma dik Év ez red be Kül ke res ke delmi és Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [101487]

Pan non Egye tem

mé di a tech no ló gus asszisz tens Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Si ri us In for ma ti kai Szak közép iskola, Deb re cen
[200777]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, 
Szé kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Esze Szá mí tás tech ni kai és Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola, Ba las sa gyar mat [101712]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Ga ra bon ci ás Kommu ni ká ciós és Üz le ti Szak közép -
iskola, Bu da pest [102635]

Esz ter há zy Ká roly Fõ -
iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Du na új vá ro si Fõ iskola

me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

Lip pai Já nos Szak közép iskola és Szak iskola, Nyír egy -
há za [033685]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Szent Ist ván Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030208]

Szent Ist ván Egye tem

Fáy And rás Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Szak iskola és Kol lé gi um, Pécel [039378]

Szent Ist ván Egye tem

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak közép -
iskola, Kis kõ rös [027950]

Szent Ist ván Egye tem

mû sza ki in for ma ti kai mér nök -
asszisz tens

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, 
Szé kes fe hér vár [030206]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Szak közép iskola
és In for ma ti kai Szak kol lé gi um, Bu da pest [035275]

Pan non Egye tem

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um, Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Csong rád [029739]

Pan non Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Pan non Egye tem

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Za la -
eger szeg [037647]

Pan non Egye tem
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Gé pé sze ti Szak közép iskola, Má té szal ka [033678] Du na új vá ro si Fõ iskola

Esze Szá mí tás tech ni kai és Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola, Ba las sa gyar mat [101712]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szol no ki Fõ iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Pan non Egye tem

Ba tsá nyi Já nos Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la, 
Ta pol ca [037234]

Pan non Egye tem

Du na ferr Szak kö zép- és Szak iskola, Du na új vá ros
[030213]

Pan non Egye tem

Eöt vös Lo ránd Szak kö zép- és Szak iskola, Orosz lány
[031969]

Pan non Egye tem

Ganz Áb ra hám Két tan nyel vû Gya kor ló Szak közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035512]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

II. Rá kó czi Fe renc Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, 
In for ma ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um,
Kiskunhalas [027977]

Pan non Egye tem

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Bottyán
Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko lá ja, Esz ter gom
[031940]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Kos suth Zsu zsan na Mû sza ki Szak közép iskola és Gim -
ná zi um, Hód me zõ vá sár hely [029740]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Öve ges Jó zsef Szak kép zõ Is ko la, Fûz fõ-gyár te lep
[037218]

Pan non Egye tem

Pet rik La jos Vegy ipa ri Szak közép iskola, Bu da pest
[035397]

Pan non Egye tem

Pol lák An tal Mû sza ki Szak közép iskola, Szen tes
[029763]

Pan non Egye tem

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Kül gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest [035487] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Szol no ki Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Gyál [032611]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pai Üz le ti Is me re tek Szak kö zép is ko lá ja, Eger
[101497]

Szol no ki Fõ iskola

Hun fal vy Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló, Két tan nyel vû Kül -
ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Budapest [035424]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, To kaj
[029333]

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ 
Is ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola
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Vaj da Pé ter Gim ná zi um és Szak közép iskola, Szar vas
[028384]

Szol no ki Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Da bas [032646]

Szol no ki Fõ iskola

Bé kés Me gyei Mun ká csy Mi hály Gim ná zi um, Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyu la [028391]

To mo ri Pál Fõ iskola

Pé csi Tudomány egyetem Ba bits Mi hály Gya kor ló
Gim ná zi um és Szak közép iskola, Pécs [027406]

Pé csi Tudomány egyetem

or vos di ag nosz ti kai laborató -
riumi ana li ti kus fõ is ko lai szin tû
szak

Pé csi Szo ciá lis és Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la,
Pécs [027437]

Pé csi Tudomány egyetem

pénz ügyi szak ügy in té zõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

A+EURO-PAY Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és Kol -
lé gi um, Csong rád [102633]

Pan non Egye tem

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Budapest [200227]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé -
del mi Egye tem

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

Szin té zis Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak közép -
iskola, Kis kun fél egy há za [100540]

Pan non Egye tem

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Kada Elek Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kecs ke mét 
[027969]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ Is -
ko la, Jász be rény [102547]

Mis kol ci Egye tem

II. Rá kó czi Fe renc Fõ vá ro si Gya kor ló Köz gaz da sá gi
Szak közép iskola, Bu da pest [035428]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim ná zi um, Bu da -
pest [035438]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szent Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035432]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

„Euró pai Üz le ti Poly tech ni kum” Gim ná zi um és Szak -
kép zõ Is ko la, Bu da pest [035484]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Pé csi Tudomány egyetem

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

TIT Szak közép iskola, Szé kes fe hér vár [090033] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

ÁFEOSZ Ke res ke del mi, Köz gaz da sá gi Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Kecs ke mét [027985]

Mis kol ci Egye tem

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko -
la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta -
tó In té zet, Budapest [035454]

Mis kol ci Egye tem

And rás sy György Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Eger [031619]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

II. Rá kó czi Fe renc Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, In -
for ma ti kai Szak közép iskola és Kol lé gi um,
Kiskunhalas [027977]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Bé kés Me gyei Mun ká csy Mi hály Gim ná zi um, Szak -
kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyu la [028391]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ba ross Gá bor Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[030722]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Fáy And rás Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[029307]

Mis kol ci Egye tem

I. Géza Ki rály Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Ka -
racs Te réz Kol lé gi um, Vác [032612]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Jó kai Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Le ány -
kol lé gi um, Pápa [037193]

Pan non Egye tem
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Haj dú szo bosz ló
[031228]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kis kun fél egy há za
[027968]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Du na új vá ro si Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ru das Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Du na új -
vá ros [030209]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Hat -
van [031616]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Tán csics Mi hály Gim ná zi um és Szak közép iskola,
Oros há za [028381]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Vo ca ti o nal Aca de my Két tan nyel vû Ál ta lá nos Is ko la,
Két tan nyel vû Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kéz mû -
ves Szak iskola, Di ák ott hon és Fel nõtt kép zé si
Intézmény, Gyõr [101333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

pro jekt me ne dzser asszisz tens MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ata lan ta Üz le ti Szak közép iskola, Bu da pest [101488] Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bu dai Kö zép is ko la, Bu da pest [200411] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ybl Mik lós Pénz ügyi és Szám vi te li Szak közép iskola,
Szé kes fe hér vár [200280]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola

Acsá dy Ig nác Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Pápa
[037219]

Pan non Egye tem

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

Pan non Egye tem

To mo ri Pál Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Bu da pest [035496]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

BKF Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu da pest
[200198]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Gá bor Dé nes Fõ iskola
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Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
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Szók ra tész Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola, Bu -
da pest [101193]

Bu da pes ti Kommu ni ká -
ciós és Üz le ti Fõ iskola

Kos suth Zsu zsan na Hu mán és Ke res ke del mi Szak -
közép iskola, Szak iskola, Ka lo csa [027972]

To mo ri Pál Fõ iskola

saj tó tech ni kus Scho la Euró pa Szak közép iskola, Bu da pest [013821] Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem

Mé dia tu do má nyi Szak közép iskola, Bu da pest [100538] Sze ge di Tudomány -
egyetem

szám vi te li szak ügy in té zõ MIOK Jó zsef Ná dor Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la,
Bu da pest [035470]

Har sá nyi Já nos Fõ iskola

A+EURO-PAY Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [102668] Pan non Egye tem

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber -
kép zõ Szak közép iskola, Budapest [200227]

Pan non Egye tem

Bu da pest Kül ke res ke del mi Szak közép iskola, Bu da pest 
[035468]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Du na új vá ro si Fõ iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Dél-Ba la to ni Ide gen for gal mi, Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola és Kol lé gi um, Ba la ton lel le [200214]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eöt vös Jó zsef Is ko la Ala pít vány Szak kö zép is ko lá ja,
Bé kés csa ba [028429]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol nok
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom bat hely
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé che nyi Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um, Barcs
[034142]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

To mo ri Pál Fõ iskola

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak közép iskola, Gyön gyös
[062576]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Bo ros Sá mu el Szak közép iskola, Szak iskola, Szen tes
[029767]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Ceg lé di Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak közép -
iskola, Ceg léd [032610]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ká ro lyi Mi hály Fõ vá ro si Gya kor ló Két tan nyel vû Köz -
gaz da sá gi Szak közép iskola, Budapest [035436]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola
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Ko do lá nyi Já nos Kö zép is ko la, Szé kes fe hér vár
[030228]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Türr Ist ván Köz gaz da sá gi és Pos ta for gal mi Szak -
közép iskola, Baja [027971]

Pan non Egye tem

Scho ol of Bu si ness Kom ló Üz le ti Szak közép iskola,
Mis kolc [101374]

Mis kol ci Egye tem

Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Sze ged
[029784]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szá malk Szak közép iskola, Bu da pest [035490] Pan non Egye tem

Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko -
la, Szak kép zõ Is ko la és Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta -
tó In té zet, Budapest [035454]

Mis kol ci Egye tem

Apá czai Cse re Já nos Szak közép iskola Szak iskola
és Kol lé gi um, Dom bó vár [036393]

Du na új vá ro si Fõ iskola

Csány Lász ló Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Za la -
eger szeg [037647]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, Alap fo -
kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Eger
[031631]

Mis kol ci Egye tem

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Ma gyar Üz let em ber kép zõ Aka dé mia Szak közép iskola, 
Pécs [035496]

Szé che nyi Ist ván Egye tem

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Nyír egy há za [033683]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Du na új vá ros [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Kar cag [035497]

To mo ri Pál Fõ iskola

Ba ross Gá bor Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Gyõr
[030722]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Mis kolc
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, 
Hat van [031616]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Vo ca ti o nal Aca de my Két tan nyel vû Ál ta lá nos Is ko la,
Két tan nyel vû Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Kéz mû -
ves Szak iskola, Di ák ott hon és Fel nõtt kép zé si
Intézmény, Gyõr [101333]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Bró dy Imre Gim ná zi um és Szak közép iskola, Ajka
[037181]

Pan non Egye tem

Ci vis Pénz ügyi, Szám vi te li, Ke res ke del mi, Ide gen for -
gal mi Szak közép iskola és Szak iskola, Debrecen
[100549]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Dr. Mezõ Fe renc Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak -
közép iskola, Nagy ka ni zsa [037636]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Le ö vey Klá ra Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Bu da -
pest [035430]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Ne u mann Já nos Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Eger
[031603]

Mis kol ci Egye tem
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Nosz lo py Gás pár Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Ka -
pos vár [034167]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Per fekt Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Veszp rém
[102591]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Scho ol of Bu si ness Üz le ti és Mû vé sze ti Szak kép zõ Is -
ko la, Bé kés csa ba [101384]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Ózd
[029306]

Mis kol ci Egye tem

Szom bat he lyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szom -
bat hely [036742]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Vá sár he lyi Pál Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Szol -
nok [036030]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

szü lész nõ Pé csi Szo ciá lis és Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la,
Pécs [027437]

Pé csi Tudomány egyetem

Bu gát Pál Egész ség ügyi és Kör nye zet vé del mi Szak -
kép zõ Is ko la, Szé kes fe hér vár [030190]

Pé csi Tudomány egyetem

Kos suth Zsu zsa Hu mán Szak közép iskola és Gimná -
zium, Bu da pest [035293]

Pé csi Tudomány egyetem

Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kép zõ Is ko la, Sze ged [029751]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Szen tá got hai Já nos Egész ség ügyi Szak közép iskola,
Bu da pest [035488]

Pé csi Tudomány egyetem

Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szoc. Szak -
közép iskola és Szak kép zõ Is ko la, Kecs ke mét [027973]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne -
dzser asszisz tens

Even tus Üz le ti, Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la, Alap -
fokú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um, Eger
[031631]

Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem

tit kár ság ve ze tõ Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

Pan non Egye tem

For rai Ma gán is ko la Két tan nyel vû Kö zép is ko la, Bu da -
pest [035491]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szent Ist ván Egye tem

Deák Fe renc és Szé che nyi Ist ván Szak kö zép- és Szak -
iskola, Za la eger szeg [037671]

Pé csi Tudomány egyetem

Haj nik Ká roly Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Gim -
ná zi um, Bu da pest [035429]

Pan non Egye tem

Rad nó ti Mik lós Köz gaz da sá gi Szak közép iskola, Pécs
[027423]

Pé csi Tudomány egyetem

To mo ri Pál Fõ iskola

Csi ha Gyõ zõ Ál ta lá nos, Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la,
Haj dú ná nás [031246]

Szent Ist ván Egye tem

üz let vi te li szak me ne dzser Co me ni us Szak közép iskola és Szak iskola, Pécs
[027440]

To mo ri Pál Fõ iskola

Com pu ter Scho ol Szá mí tás tech ni kai Szak közép iskola,
Bu da pest [200182]

To mo ri Pál Fõ iskola

Dó zsa György Gaz da sá gi, Mû sza ki Szak közép iskola
és Szak iskola, Ka lo csa [027978]

To mo ri Pál Fõ iskola

Eu ro-Ok ta é der Szak közép iskola, Bé kés csa ba [028431] To mo ri Pál Fõ iskola

Per czel Mór Köz gaz da sá gi Szak közép iskola és Kol lé -
gi um, Bony hád [036395]

To mo ri Pál Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Szi ner gia Köz gaz da sá gi, Ke res ke del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kép zõ Is ko la, Bu da pest [200029]

To mo ri Pál Fõ iskola

ILS Ide gen nyel vi Szak közép iskola, Bé kés csa ba
[028433]

Tes se dik Sá mu el Fõ iskola

Dis ci mus Ala pít vá nyi Köz gaz da sá gi Szak közép iskola,
Deb re cen [100571]

Deb re ce ni Egye tem

ADU-RAHN Két Ta ní tá si Nyel vû Szak közép iskola
és Szak iskola, Bu da pest [102641]

To mo ri Pál Fõ iskola

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, Gyo -
ma end rõd [028414]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

FVM Me zõ gaz da sá gi Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
Sellye [027434]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

Mát ra Er dé sze ti, Me zõ gaz da sá gi és Vad gaz dál ko dá si
Szak kép zõ Is ko la, Gyön gyös [031622]

Sze ge di Tudomány -
egyetem

ve gyész mér nök-asszisz tens Pál fy Já nos Mû szer ipa ri és Vegy ipa ri Szak közép -
iskola, Szol nok [030629]

Pan non Egye tem

Sza lé zi - Iri nyi Kö zép is ko la, Nyer ges új fa lu [200047] Pan non Egye tem

vegy ipa ri-gé pész mér nök
asszisz tens

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la és Kol lé -
gi um, Ti sza új vá ros [029265]

Bu da pes ti Mû sza ki
és Gaz da ság tu do má nyi
Egyetem

ven dég lá tó szak me ne dzser Eu ro pa Szak kép zõ Is ko la, Mis kolc [200315] Ká roly Ró bert Fõ iskola

Ké pes ség-Te het ség fej lesz tõ ma gán Ál ta lá nos Is ko la
Szak kép zõ, Vár pa lo ta [038368]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Iri nyi Já nos Élel mi szer ipa ri Kö zép is ko la és Gimná -
zium, Deb re cen [031216]

Ká roly Ró bert Fõ iskola

Cor vin Má tyás Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Hód me zõ vá sár hely
[029770]

Szol no ki Fõ iskola

Terp lán Zénó Mû sza ki és Köz gaz da sá gi Szak kép zõ Is -
ko la, Jász be rény [102547]

Szol no ki Fõ iskola

Ta ver na Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak kép zõ Is -
ko la, Bu da pest [035499]

Ko do lá nyi Já nos Fõ iskola

Bá nyai Jú lia Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Baja
[027965]

Szol no ki Fõ iskola

Euró pa 2000 Köz gaz da sá gi, Ide gen for gal mi és In for -
ma ti kai Kö zép is ko la, Bu da pest [035506]

Szol no ki Fõ iskola

Han sá gi Fe renc Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Szak iskola és Szak közép iskola, Szeged [029796]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Ká ro lyi Mi hály Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Szak kép zõ Is ko la, Ceg léd [032632]

Szol no ki Fõ iskola

Krú dy Gyu la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Szeged [029794]

Szol no ki Fõ iskola

Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Közép -
iskola és Szak iskola, Bu da pest [035566]

Hel ler Far kas Gaz da sá gi
és Tu risz ti kai Szol gál ta tá -
sok Fõiskolája

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak -
kép zõ Is ko la, Bé kés csa ba [028420]

Szol no ki Fõ iskola

Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak közép iskola
és Szak iskola, Sal gó tar ján [032307]

Szol no ki Fõ iskola
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Szak Köz ok ta tá si in téz mény
Együtt mû kö dõ fel sõ ok ta tá si

in téz mény

Zwack Jó zsef Ke res ke del mi Szak kép zõ, Bé kés csa ba
[028420]

Szol no ki Fõ iskola

Gi or gio Per las ca Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri Szak -
közép iskola és Szak iskola, Budapest [035422]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Keszt hely Vá ros Ven dég lá tó, Ide gen for gal mi, Ke res -
ke del mi Szak kép zõ Is ko lá ja és Kol lé gi u ma, Keszthely
[037651]

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

OKTÁV Üz le ti Szak közép iskola, Esz ter gom [101185] Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ -
iskola

Szé che nyi Ist ván Ide gen for gal mi, Ven dég lá tó ipa ri
Szak közép iskola és Szak iskola, Kecs ke mét [027995]

Szol no ki Fõ iskola

vil la mos mér nök-asszisz tens Adu Cse pel Vál lal ko zói Szak kö zép- és Szak iskola,
Bu da pest [035497]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Wes se lé nyi Mik lós Szak közép iskola és Szak iskola,
Nyír egy há za [033691]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Gróf Szé che nyi Ist ván Mû sza ki Szak közép iskola, Szé -
kes fe hér vár [030206]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Mun ká csy Mi hály Ipar i Szak közép iskola, Szak mun -
kás kép zõ In té zet és Kol lé gi um, Za la eger szeg [037650]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Szent György Biz ton ság vé del mi és In for ma ti kai Szak -
közép iskola, Bu da pest [100530]

Pan non Egye tem

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Bottyán
Já nos Mû sza ki Szak kö zép is ko lá ja, Esz ter gom
[031940]

Pan non Egye tem

Pol lák An tal Mû sza ki Szak közép iskola, Szen tes
[029763]

Pan non Egye tem

Bán ki Do nát Mû sza ki Kö zép is ko la, Nyír egy há za
[033681]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Blát hy Ottó Vil la mos ipa ri Szak közép iskola, Mis kolc
[029300]

Mis kol ci Egye tem

Bo lyai Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Szak közép -
iskola és Kol lé gi um, Bu da pest [035392]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Bor bély La jos Szak közép iskola és Szak iskola, Sal gó -
tar ján [032314]

Mis kol ci Egye tem

Kan dó Kál mán Szak közép iskola és Szak iskola, Kecs -
ke mét [028011]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Lis ka Jó zsef Erõs ára mú Szak közép iskola, Gim ná zi um
és Kol lé gi um, Jász be rény [036024]

Mis kol ci Egye tem

Me chat ro ni kai Szak közép iskola és Gim ná zi um, Bu da -
pest [035306]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Tre fort Ágos ton Két tan nyel vû Szak közép iskola, Bu da -
pest [035286]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Tre fort Ágos ton Vil la mos- és Fém ipa ri Szak kép zõ Is -
ko la és Kol lé gi um, Bé kés csa ba [028416]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola

Wig ner Jenõ Mû sza ki, In for ma ti kai Kö zép is ko la
és Kol lé gi um, Eger [031617]

Mis kol ci Egye tem

Zi per nows ky Ká roly Mû sza ki Szak közép iskola, Pécs
[027421]

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ -
iskola
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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 – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:

917098B
231031C
634661E
327697G
591254D
321081G
175358D
647199C
402804F
825957D
907942F
594735B
857345A
765677E
774388D
956209D
350755B
107198F
084245A
166274A
124804H
532472D
224915G
147332G
836361E
617348D
009004G
867124F
387561E
912480D
741886B
922915D
372939F
573718C
929211F
225043A
658913D
003192B
924389G
016520H
591771F
504623C
832928F
907166A
336532F

279686C
894681C
136793B
937092C
517301E
959130D
549574A
136009F
866396D
463903F
912411E
312537G
919779C
266642B
381498C
013994C
748383G
666087E
798665C
808839F
338258E
011359G
303559G
338435C
664256A
627032F
994196A
303816B
479553F
271027C
435405B
350345B
150126B
439815A
166183E
540231G
719001G
686129E
995367A
949280F
654020B
721143G
494332F
066138G
372199C

290794E
721394G
730600F
626229D
724356E
577500G
996896B
983561B
611391G
176152E
985352C
429259F
938172B
750909G
798700G
962883E
929935A
825025F
641623B
714881G
441761A
077514F
485936G
091435C
933810C
311030A
177798B
988609E
760310D
405230B
846840E
702823D
468673D
345102E
546677G
456767G
129212E
055255G
761807B
100056G
530988C
759931G
594167G
510774D
970553E

681038D
945995A
349823D
300734D
123268E
552921C
378885C
821501E
273171A
113321G
060501D
570062C
232012F
117466A
832651C
798269F
378842A
138021F
525628B
492393A
606796D
270828D
592290F
074664D
937304C
095472A
626482A
343065A
747283F
759560F
478517D
633167D
753461F
137063B
593559F
748758E
745482C
221838F
589183D
031553B
434150F
412549C
470049F
942227D
206984D

037181F
270958G
063269A
745735E
153356A
411128C
065458A
139703E
319175E
042496A
091234D
086040E
793708F
638908B
300788E
850384B
512998C
396249E
242502F
262747G
449171B
099282A
790120F
343186B
740484B
336163F
930591E
449273G
147851H
888322E
426978B
041600C
362809D
208131C
639249D
095664A
725368C
564830C
573382A
018339G
359461G
408376B
735662C
092825A
022129A

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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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., www.mhk.hu. 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: 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.
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