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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
86/2008. (IV. 15.) Korm.

rendelete
a közhasznú vagy gazdasági társasági formában

mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által
fenntartott aktív fekvõbeteg-szakellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének

2008. évi költségvetési támogatásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõ rendeletet alkotja:

1. §

A központi költségvetés céltartalékából – az e rendelet-
ben foglaltak szerint – egyszeri támogatás nyújtható:

a) a száz százalékban állami, illetve helyi önkormány-
zati tulajdonú – 2006. december 31-én – közhasznú vagy
gazdasági társasági formában mûködõ, aktív fekvõbeteg-
szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók (a továb-
biakban: jogosult) részére,

b) azon nem száz százalékban állami, illetve helyi
önkormányzati tulajdonú, valamint az egyházak, alapítvá-
nyok által fenntartott közhasznú vagy gazdasági társasági
formában mûködõ, aktív fekvõbeteg-szakellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: jogosult) ré-
szére, amelyek 2007-ben az Egészségbiztosítási Alap ter-
hére pályázat útján nyertek támogatást,
feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében
szükséges 2007–2008. évi létszámcsökkentésének 2008.
évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni,
illetve teljes fedezetére.

2. §

(1) A jogosult az 1. §-ban meghatározott létszámcsök-
kentés végrehajtásával összefüggésben támogatási igényt
abban az esetben nyújthat be, ha a munkaviszony meg-
szüntetése a munkáltató részérõl történõ rendes felmon-
dással, illetõleg végkielégítéssel jár, valamint ha a mun-
káltató jogutód nélküli megszûnése miatt szûnik meg a
munkaviszony, továbbá, ha a jogosult a vele munka-
viszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak
korengedményes nyugdíjazásáról.

(2) Határozott idejû munkaszerzõdésnek a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb-
biakban: Mt.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti megszün-
tetése esetén költségvetési támogatás csak abban az eset-
ben igényelhetõ, ha a határozott idõbõl hátralévõ idõ – az
utolsó munkában töltött napot követõ naptól számítva –
még legalább egy év.

3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsök-
kentésnek minõsül, ha

a) a munkavállaló által betöltött álláshelyet (munka-
kört) a jogosult a munkaviszony megszüntetésével egyide-
jûleg megszünteti, és az álláshelyhez (munkakörbe) tar-
tozó feladatok ellátására két éven belül új álláshelyet
(munkakört) nem létesít, és

b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülõ
kifizetések a 2008. évet terhelik, ideértve a 2007. évben
közölt munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban fel-
merült és a 2008. évben esedékes többletkifizetéseket is.

(2) Nem minõsül létszámcsökkentésnek
a) a foglalkoztatási forma megváltoztatása (így külö-

nösen a munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítése),

b) szervezeten belüli áthelyezés,
c) a feladatellátás külsõ szolgáltató igénybevételével

történõ biztosítása (kiszervezés).

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában egyszeri személyi kifize-
tésnek minõsül és a támogatás mértékének meghatározása-
kor figyelembe veendõ:

a) a jogosultnál történt létszámcsökkentés következ-
tében az Mt. szerinti kötelezõ mértékû és idõpontú, illetve
a munkaszerzõdés, a kollektív szerzõdés, valamint a köz-
feladat átadására, illetve átvállalására irányuló megálla-
podás alapján – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevé-
telével – kifizetésre kerülõ:

aa) felmondási idõre járó munkabér,
ab) munkavégzés alóli felmentési idõre járó átlagkereset,
ac) végkielégítés,
ad) felmondási idõre járó 13. havi juttatás,
ae) jubileumi jutalom,
af) felmondási idõre járó szabadságmegváltás,
ag) egy évre járó átlagkereset

jogcímeken járó fizetési kötelezettség,
b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében meg-
határozott korengedményes nyugdíj jogcímen járó fizetési
kötelezettség,
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c) az a) és b) pontokban felsorolt fizetési kötelezett-
ségek munkaadókat terhelõ járulékai:

ca) társadalombiztosítási járulék,
cb) munkaadói járulék,
cc) korkedvezmény-biztosítási járulék.

(2) A létszámcsökkentéshez igényelt költségvetési
támogatás nem haladhatja meg azonban azt a mértéket,
amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekin-
tettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
alkalmazásával – az abban szereplõ garantált mértékek
figyelembevételével – kerülne sor.

(3) Az (1) bekezdés ag) pontjában meghatározott egy
évre járó átlagkereset címén határozott idejû munkaszer-
zõdés esetén igényelhetõ támogatás – a 2. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak figyelembevételével.

(4) A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon
része, amelyre költségvetési támogatás nem igényelhetõ,
a jogosultat terheli.

5. §

(1) A jogosult – a támogatásigénylési feltételeknek való
megfelelés igazolása céljából – igényét a Magyar Állam-
kincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szerve-
zeti egysége (a továbbiakban: Igazgatóság) részére legké-
sõbb 2008. július 2-áig nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elmu-
lasztása jogvesztõ.

(3) Az igénybejelentéshez csatolni kell:
a) az 1. és 2. számú mellékletben foglalt dokumentumo-

kat és adatokat,
b) a jogosult kollektív szerzõdésének a létszámcsök-

kentésre, a munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó ren-
delkezéseinek a jogosult vezetõje által hitelesített máso-
latát,

c) a tulajdonosi hányad igazolására vonatkozó doku-
mentumnak a tulajdonos (tulajdonosok) képviselõje által
hitelesített másolatát,

d) egyéb, a jogosultság alátámasztására szolgáló, illet-
ve a támogatás mértékének kiszámításához szükséges,
a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adatot.

6. §

(1) Az Igazgatóság
a) ellenõrzi, hogy a jogosult megfelel-e a Kvtv. 4. §

(1) bekezdésének e) vagy f) pontjában és az e rendeletben
meghatározott feltételeknek,

b) a beérkezett dokumentáció alapján formai és szám-
szaki ellenõrzést végez,

c) a számszaki ellenõrzés céljából az igénybenyújtási
határidõ leteltének idõpontjától számított 15 napon belül
– legfeljebb 15 napos határidõ tûzésével – hiánypótlásként
adatokat kérhet be,

d) összeveti az Mt., illetve a kollektív szerzõdés alap-
ján ténylegesen kifizetésre kerülõ összegeket a Kjt. szerint
számított összegekkel, ellenõrzi az igényelt támogatások
összegét és errõl a 2. számú melléklet megküldésével tájé-
koztatja a jogosultat,

e) az igényelt és jogosnak minõsített támogatások
összegérõl a 2. és 3. számú melléklet alapján szervezeten-
kénti és összesített kimutatást készít, amelyeket 2008.
augusztus 15-ig megküld az egészségügyi miniszter részé-
re a támogatási szerzõdés megkötése céljából, és a pénz-
ügyminiszter részére tájékoztatás céljából,

f) gondoskodik a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti
személyes adatoknak a Kvtv. 4. §-ának (6) bekezdése sze-
rinti megsemmisítésérõl.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott hiánypótlást az elõírt határidõn belül nem,
vagy nem megfelelõen teljesíti, nem részesülhet az e ren-
delet szerinti költségvetési támogatásban.

7. §

(1) A jogosult a kifizethetõ támogatás összegét – az igé-
nyek bejelentését és azok ellenõrzését követõen – az
egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerzõdés
alapján veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben – a költségve-
tési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott
feltételein túl – ki kell kötni, hogy a jogosult köteles a tá-
mogatás visszafizetésére, ha

a) a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítá-
sára a megszüntetésétõl számított két éven belül sor kerül
(ideértve a munkaügyi bíróság utólagos, a munkaviszony
megszüntetését jogellenessé minõsítõ döntését, valamint a
jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozás-
nál a feladat átvételével történõ munkakör létesítését is),

b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó
feladat elvégzésére a megszüntetést követõ két éven belül
a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az adott jogosult
számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok nem teszik
szükségessé,

c) a támogatás igénylése téves adatszolgáltatáson ala-
pult, vagy a kifizetésre a támogatási szerzõdésben foglal-
tak megsértésével került sor.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a jo-
gosult az (1) bekezdés szerinti támogatási szerzõdésben
vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenõrzése
során a Kormányzati Ellenõrzési Hivatallal (a továbbiak-
ban: KEHI) együttmûködik.
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8. §

(1) Az egyeztetett támogatási összeget tartalmazó támo-
gatási szerzõdést az egészségügyi miniszter 2008. szep-
tember 10-ig köti meg a jogosultakkal.

(2) Az egészségügyi miniszter tájékoztatja a KEHI
elnökét, a pénzügyminisztert és az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár fõigazgatóját a támogatási szerzõdés meg-
kötésérõl, valamint – amennyiben a létszámcsökkentési
intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszû-
nése – tájékoztatja a KEHI elnökét a megszûnés tényérõl
és annak várható idõpontjáról.

(3) A megkötött szerzõdések alapján a támogatás kifize-
tésérõl az egészségügyi miniszter 2008. október 10-ig
intézkedik.

(4) Az átcsoportosításra kerülõ összeg megállapítása az
Igazgatóság által az egészségügyi miniszter és a pénzügy-
miniszter részére átadott, a 3. számú melléklet szerinti
kimutatás alapulvételével történik. Az elõirányzat átcso-
portosításáról a pénzügyminiszter az egészségügyi minisz-
ternek – az (1) bekezdésben meghatározott támogatási
szerzõdésekben szereplõ összesített támogatási összegrõl
történõ – írásos tájékoztatása alapján intézkedik.

9. §

(1) A jogosult a támogatási szerzõdés szerint rendelke-
zésre bocsátott támogatás felhasználásáról a 2. számú mel-
léklet sorainak megfelelõ tartalmú, a 4. számú melléklet
szerinti tételes, számszaki elszámolást, valamint szöveges
indokolást készít, melyet 2009. április 30-ig köteles az
egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Igazga-
tóság részére megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szöveges indokolásban ki
kell térni a létszámcsökkentés megvalósításának folyama-
tára (bemutatva a csökkentéssel érintett létszámot, a lét-
számcsökkentés módját), az igénylés és a felhasználás
közötti eltérések, a fel nem használt támogatás keletkezé-
sének okára, részletes indokaira, valamint a létszámcsök-
kentés következtében várható költségcsökkenés nagysá-
gára is.

10. §

(1) A jogosult köteles a költségvetési támogatásról hala-
déktalanul lemondani, és azt a 9. § (1) bekezdésében meg-
határozott határnaptól számított 5 munkanapon belül
visszafizetni, ha

a) a folyósított összeget nem, vagy nem a Kvtv. 4. §
(1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti célra használja
fel,

b) az e rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében meghatáro-
zott esetek állnak fenn,

c) az e rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A visszafizetést a XLII. Központi költségvetés fõ
bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím,
1. Vegyes bevételek alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jog-
címcsoport elõirányzati sorra, a Magyar Államkincstár
Különleges Bevételek 10032000-01034004-00000000
számú számlája javára, a 2008. évben pénzforgalmilag
még lebonyolítható visszautalásokat pedig a XXI. Egész-
ségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jog-
címcsoport elõirányzati sorára, 10032000-01220287-
50000005 számú számlájára kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az álláshely (munkakör) visszaállításá-
ra az (1) bekezdésben elõírt határidõn túl, de az álláshely
(munkakör) megszüntetésétõl számított két éven belül sor
kerül, a jogosult köteles a támogatást a visszaállítástól szá-
mított 5 munkanapon belül a (2) bekezdésben megnevezett
számlára visszautalni.

(4) A létszámcsökkentéssel járó személyi kifizetések-
hez igénybe vett támogatás (1) bekezdés szerinti vissza-
fizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás azon
hányadára, melyet a jogosult a személyi kifizetésekhez
kapcsolódó adó vagy járulék címén már befizetett.

11. §

(1) A támogatás jogszerû igénybevételét és a létszám-
csökkentés végrehajtását a költségvetési támogatást
igénylõ jogosultnál a KEHI a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében
eljárva, 2010. december 31-ig ellenõrzi.

(2) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyítást nyer,
hogy a jogosult a támogatást nem jogszerûen vette igény-
be, vagy azt a 10. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
esetekben nem fizeti vissza, az õt meg nem illetõ támoga-
tásnak a bankszámláján történt jóváírás napjától esedékes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott megállapodásban elõírt
határidõn belül köteles a Magyar Államkincstárnak a 10. §
(2) bekezdésében meghatározott számlájára visszautalni.

(3) A visszafizetendõ összeg nagyságáról – a KEHI
megállapítása alapján – a pénzügyminiszter egyetértésével
az egészségügyi miniszter dönt. A döntésrõl a visszafize-
tésre kötelezettet az egészségügyi miniszter értesíti.

12. §

(1) Amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jog-
alapja a jogosult jogutód nélküli megszûnése, a KEHI a
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támogatás jogszerûségét elõzetesen, a támogatási szerzõ-
dés megkötését követõen a jogosult jogutód nélküli meg-
szûnésének idõpontjáig ellenõrzi.

(2) A jogosult jogutód nélküli megszûnését követõen
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
68. §-a alkalmazandó.

13. §

A számításokat alátámasztó dokumentumokat a munka-
ügyi jogszabályokban elõírt idõtartamig meg kell õrizni
– figyelemmel a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésére –, és

kérésre az ellenõrzést végzõk rendelkezésére kell bocsáta-
ni. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI
minden olyan adatot bekérhet a jogosulttól, amelynek
kezelésére a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésében foglaltak
alapján jogosult, és amelyet az ellenõrzés teljes körû vég-
rehajtása céljából szükségesnek tart.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás
igényléshez

Sorszám: ..........................................................................................................................................................................

Egészségügyi szolgáltató neve: ......................................... Székhelye: .........................................................................

Adószáma: ......................................................................... OEP-kódja: ........................................................................

Cégbejegyzés száma: ......................................................... Számlaszáma: ....................................................................

1. A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munka-
vállaló neve:

2. Születési név:

3. Anyja neve:
4. Születési hely: 5. Születési idõ:
6. Közalkalmazotti jogviszony tartama:
7. Szolgálati idõ (nyugdíjba vonulás esedékessé-

gének megállapításához):
8. Munkakör megnevezése: 9. Munkavállaló Kjt. szerinti besorolása:

10. Foglalkoztatási viszony kezdete (jogelõdnél
és az egészségügyi szolgáltatónál):

11. Foglalkoztatási viszony megszûnése:

12. Munkavégzés alóli mentesítés kezdõ idõpontja: 13. A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának
megnevezése:

14. Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-
számítás szerinti irányadó idõszakban:

15. Havi átlagos ügyeleti órák száma az átlagkereset-
számítás szerinti irányadó idõszakban:

16. Munkavállaló pótlékai:



17. Létszámcsökkentési
döntéssel összefüggõ

kifizetések adatai
(Mt., illetve kollektív
szerzõdés alapján):

Kifizetések

megnevezése
hónapok
száma

jogalap
összege

(forintban)
esedékes-

ség
Felmondási idõre járó
munkabér
Munkavégzés alóli
felmentési idõre járó
átlagkereset
Végkielégítés
Felmondási idõre járó
szabadságmegváltás
Felmondási idõre járó
13. havi juttatás
Jubileumi jutalom
Korengedményes
nyugdíj
Egy évre járó átlag-
kereset (határozott
idejû munkaszerzõdés
esetén)
Munkaadókat terhelõ
járulékok
Összesen:

18. Létszámcsökkentési
döntéssel összefüggés-
ben számított adatok

(Kjt. alapján):

Felmentési illetmény
Munkavégzés alóli
mentesítés idejére járó
átlagkereset
Végkielégítés
Felmentési idõre járó
szabadságmegváltás
Felmentési idõre járó
13. havi illetmény
Jubileumi jutalom
Korengedményes
nyugdíj
Egy évre jutó átlag-
kereset (határozott
idejû kinevezés esetén)
Munkaadókat terhelõ
járulékok
Összesen:

19. Megjegyzések:
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20. Átlagkereset (adatok forintban): Mt., illetve kollektív szerzõdés
szerint
Kjt. szerint

21. A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony
megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések, illetve számított
összegek összesen (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív szerzõdés
szerint
Kjt. szerint

22. Igényelt támogatás:

............................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ

............................................................
gazdasági vezetõ

Dátum:
.......................................................... ...........................................................

kitöltésért felelõs
(jogosult) (név, telefonszám)

............................................................
ellenõrzést végzõ személy

(Kincstár) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltéséhez

SORSZÁM: A melléklet bal felsõ sarkában a sorszámot az egészségügyi szolgáltató állapítja meg. A sorszám elsõ
négy számjegye a szolgáltató intézménykódja, amelyet kötõjellel követ az utolsó három számjegy, amely egy 1-gyel
kezdõdõ, folyamatosan növekvõ sorszám. Ezek a sorszámok segítenek a késõbbiek során a 2–4. mellékletekben szereplõ
kifizetési és támogatási tételek visszaazonosítására. A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló adatainak
az egyénenként eltérõ sorszámú 1. számú mellékletben kell szerepelnie.

Egészségügyi szolgáltató adatai: A táblázat fejlécét értelemszerûen a jogosult egészségügyi szolgáltató (a továb-
biakban: jogosult) adataival kell kitölteni.

1–5. sorok: E sorokban a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló személyes adatait kell feltüntetni a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

6. sor: Ezen a soron a közalkalmazotti jogviszony tartamát kell szerepeltetni. A közalkalmazotti jogviszony kiszámí-
tása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján történik. Itt a jogo-
sultnál eltöltött munkaviszonyt megelõzõ valamennyi közszolgálati idõt meg kell határozni, és a jogosult egészségügyi
szolgáltatónál jogviszonyban töltött idõvel megnövelt idõtartamot kell beírni. A jogosult itt közalkalmazotti jogviszony-
ként vélelmezi a munkavállaló nála töltött munkaviszonyát.

7. sor: Ezen a soron a szolgálati idõ meghatározásakor például a korengedményes nyugdíjba vonulás alkalmával az
egészségügyi szolgáltatót terhelõ kifizetések számszerûsíthetõségéhez kérünk be adatot. Tehát ennek megfelelõen a
kiszámítás a nyugdíj megállapításánál alkalmazott módon a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazolása alapján történik.

8–10. sorok: Ezekben a sorokban a Kjt. szerinti besorolás szerinti bér kiszámításához szükséges adatokat kell közölni.

11–12. sorok: E sorok adatainak a kifizetések esedékessége vonatkozásában van különös jelentõsége.

13. sor: Ezen a soron a létszámcsökkentési intézkedés jogalapját kell feltüntetni (amely lehet csoportos létszámcsök-
kentés, korengedményes nyugdíjba vonulás, átszervezés stb.).
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14–15. sorok: Ezek a sorok a Kjt. szerinti átlagkereset kiszámításához adnak kiegészítõ információt. Mivel tényleges
adatokkal a Kjt. szerinti vélelmezett átlagkereset kiszámításánál nem lehet számolni, ezért ezeknek az átlagoknak az
alkalmazásával kell az átlagkeresetet kiszámítani.

16. sor: Itt kell felsorolni a munkavállalónak az elszámolás alapjául szolgáló idõszakban folyósított valamennyi pót-
lékot.

17. sor: Ebben a sorban a létszámcsökkentési döntéssel összefüggõ kifizetések adatait kell szerepeltetni, a valós, tény-
leges adattartalommal, azaz az Mt., a munkaszerzõdés, a kollektív szerzõdés, illetõleg a közfeladat átadására, illetve
átvállalására irányuló megállapodás esetén a Kjt. 25/A–25/B. §-ai elõírásainak megfelelõen. Ahol a rendelet mellékletei
az Mt., illetve kollektív szerzõdés elõírásait említik, azon a munkaszerzõdést is érteni kell. Abban az esetben, ha a közfel-
adat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás munkaviszonyt érintõ rendelkezést is tartalmaz, arra is
figyelemmel kell lenni. Az itt szereplõ tételek kerülnek ténylegesen kifizetésre a munkavállalók részére. Szükséges szere-
peltetni azt a jogi vagy kollektív szerzõdési elõírást is, amely alapján a kifizetés megállapításra került, továbbá az esedé-
kességet (év, hó, nap részletezettségben). Ez utóbbi a támogatás összegének nagyságát vagy annak forrását is befolyásol-
hatja. Az Mt. 86/B–86/C. §-ai szerinti feladatátadás, illetõleg munkáltatói jogállásváltozás esetén azon munkavállalók
esetében, akik a továbbfoglalkoztatást nem vállalták az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatás a következõ jogcímeken igényelhetõ:
Felmondási idõre járó munkabér: a felmondási idõre vonatkozó szabályokat az Mt. 92. §-a, illetve a kollektív szerzõ-

dés tartalmazza.
Munkavégzés alóli felmentési idõre járó átlagkereset: kiszámítása az Mt. 93. § (1)–(3) bekezdése, valamint a kollektív

szerzõdés alapján történik.
Végkielégítés: kiszámítása az Mt. 95. §-a, valamint a kollektív szerzõdés alapján történik.
Felmondási idõre járó szabadságmegváltás
Felmondási idõre járó 13. havi juttatás: ez a tétel abban az esetben számolható el, ha a kollektív szerzõdés ilyen jutta-

tást biztosít a munkavállaló részére.
Jubileumi jutalom: ez a tétel is a kollektív szerzõdés elõírása esetén igényelhetõ támogatásként.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának

(2) bekezdése alapján.
Egy évre járó átlagkereset: ezen a jogcímen kizárólag határozott idejû munkaviszony megszüntetése esetén igényel-

hetõ támogatás az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdését.
Munkaadókat terhelõ járulékok: az elõbbiekben felsorolt minden, a járulékfizetési kötelezettség alá esõ jogcímre

külön-külön kiszámított munkaadókat terhelõ járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és
a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.

18. sor: A 17. sorhoz hasonlóan kell kitölteni ezt a sort is, azonban az itt szereplõ értékek nem valós, hanem vélelme-
zett kifizetések lesznek. Megállapításukhoz a Kjt. elõírásait kell alkalmazni. Minden esetben csak a Kjt. garantált bér-
adatai, járandóságai és mértékei szerepeltethetõk. A szükséges számítások elvégzésénél a Kjt. mellett a közalkalmazotti
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a közalkalmazottak által betölthetõ egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról
szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi
LXXXIV. törvénynek az ügyelet és a túlmunka díjazására vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével kell dol-
gozni.

A támogatás a következõ jogcímeken igényelhetõ:
Felmentési illetmény: itt a felmentési idõnek a munkában töltött részére járó illetményt kell szerepeltetni.
A munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset: kiszámítása a Kjt. 33. § (3) bekezdésének megfelelõen

történik.
Végkielégítés: a Kjt. 37. §-a alapján az öregségi nyugdíj és korkedvezményes nyugdíj elõtt állók külön szabályára

[(7) bekezdés] tekintettel.
Felmentési idõre járó szabadságmegváltás
Felmentési idõre járó 13. havi illetmény: kiszámítására a Kjt. 68. §-a irányadó.
Jubileumi jutalom: kiszámítására a Kjt. 78. §-a irányadó.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának

(2) bekezdése alapján.
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Egy évre járó átlagkereset: kizárólag határozott idejû közalkalmazotti jogviszony megszüntetés esetén a Kjt.
27. §-ának (2) bekezdése alapján igényelhetõ, tekintettel a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

Munkaadókat terhelõ járulékok: az elõbbiekben felsorolt minden – járulékfizetési kötelezettség alá esõ – jogcímre
külön-külön kiszámított munkaadókat terhelõ járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és
a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.

19. sor: Ezen a soron akkor kell kiegészítést közölni, ha olyan információ, adat befolyásolja még a számításokat, ame-
lyek az ezt megelõzõ sorokban sehol sem szerepeltek.

20. sor: Ezen a soron az átlagkereset megállapítására kerül sor részben az Mt., részben a Kjt. elõírásai alapján. Az
irányadó idõszak átlagkereseténél a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb járandóságok, továbbá a tény-
leges jutalom vehetõ figyelembe.

21. sor: Ez a sor egy összesítésre szolgáló, technikai jellegû sor. Abban az esetben, ha a 19. sor nem tartalmaz adatot, a
21. sor felsõ rubrikája megegyezik a 17. sor, alsó rubrikájának összesen adatával, a 21. sor alsó rubrikája pedig a 18. sor
összesen adatával.

22. sor: Ezen a soron az igényelt támogatás összegét kell meghatározni oly módon, hogy az elõbbi sorban szereplõ két
összeget összehasonlítjuk, melyek közül az alacsonyabb képezi a támogatás megállapításának alapját. Ezzel teljesül az
a követelmény, amelyet a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének f) pontja határoz meg, miszerint a költségvetési hozzájárulás
mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a szervezetet a munkaviszony-megszüntetésre tekintettel akkor ter-
helné, ha arra a Kjt. alkalmazásával kerülne sor.
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2. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról

Egészségügyi szolgáltató tölti ki!

Egészségügyi szolgáltató neve:
….....................................................................................

Székhelye:
….....................................................................................

Adószáma:
….....................................................................................

OEP-kódja:
….....................................................................................

Cégbejegyzés száma:
….....................................................................................

Számlaszáma:
….....................................................................................

Tulajdonos:
….....................................................................................

Tulajdonosi részarány:
….....................................................................................

Állományi létszám:
….....................................................................................

2006. december 31-én közhasznú vagy gazdasági
társasági formában való mûködés:
….....................................................................................

Egészségbiztosítási Alap terhére 2007-ben nyert
támogatás:
….....................................................................................

Adatok ezer forintban

Munkaviszony-
megszüntetéssel

érintett munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Mt., illetve kollektív
szerzõdés alapján
számított összeg

A Kjt. szerint
számított
összeg

Igényelt támogatás

Költségmegtakarítás
összege éves szintenBérjellegû

adatok
Járulékadatok Összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Összesen:

Dátum: ..................................................

..........................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ

..........................................................
tulajdonos képviselõje

..........................................................
gazdasági vezetõ

3176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/61. szám



Magyar Államkincstár tölti ki!

A benyújtott támogatási igényt felülvizsgáltuk. Az igénylés megalapozott, az igényelt támogatási összeg a benyújtott
adatok alapján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. / Az igénylés nem megalapozott, mert:

Javasolt támogatási összeg:

Dátum: ..............................................................

............................................................
(név, telefonszám)

(Magyar Államkincstár)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet az egyéni adatlapok (1. számú melléklet) egészségügyi szolgáltatónkénti összesítésére szolgál.

Fejléc: Fejlécében a szolgáltató adatai között ki kell tölteni a tulajdonos és a tulajdoni részarányra vonatkozó sort
a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai szerinti elõírásnak (100%-ban vagy nem 100%-ban állami, illetve helyi
önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági formában mûködõ egészségügyi szolgáltató) történõ megfelelés
a támogatási jogosultság alap kritériuma igazolására.

A Rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott jogosulti körbe tartozó szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy
2006. december 31-én közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködött-e. Az igazolásra szolgáló dokumentu-
mokat csatolni szükséges.

A Rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott jogosulti körbe tartozó szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy
2007-ben az Egészségbiztosítási Alap terhére pályázat útján támogatást nyert, mivel ez a támogatás igénylésének tör-
vényben meghatározott feltétele. Ezen jogosultsági feltételt alátámasztó dokumentumokat csatolni szükséges.

Továbbá szerepeltetni kell az aktuális állományi létszámot (az éves beszámoló átlagos statisztikai létszámával egyezõ
adattartalommal), amely alapján a tényleges létszámcsökkentés ellenõrizhetõvé válik.

1. számú oszlop: A táblázat elsõ oszlopában adatvédelmi megfontolások miatt nem a munkaviszony-megszüntetéssel
érintett munkavállaló nevét, hanem az 1. számú melléklet bal felsõ sarkában megadott egyedi sorszámot kell szerepel-
tetni.

2. számú oszlop: Ez az oszlop az Mt., illetve a kollektív szerzõdés alapján a jogosult által megállapított, a foglalkoz-
tatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó számított összeget tartalmazza. Ez az összeg magában foglalja a munka-
adókat terhelõ járulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) össze-
gét is. Továbbá meg kell egyeznie az 1. számú melléklet 21. sorának felsõ összegével.

3. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell szerepeltetni a Kjt. szerint számított összeget, a ráesõ munkaadókat terhelõ
járulékkal (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) összesítve. Ez az
1. számú melléklet 21. sorának alsó összegével egyenlõ.

4. számú oszlop: A 2. és 3. oszlopban lévõ összeg közül a kisebb szerepel ebben az oszlopban, amely az 1. számú
melléklet 22. sorában szereplõ összeggel egyenlõ. Ez az igényelt támogatás összege egyénre lebontva.

Az ebben a sorban szereplõ értékeket szét kell bontani a bérjellegû adatokra és a járulékadatokra, amely ahhoz szük-
séges, hogy esetleges visszafizetési kötelezettség esetén a Rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak eleget
lehessen tenni.

5. számú oszlop: Ebben az oszlopban a költségmegtakarítás éves összegét kell bemutatni. Itt csak a bérjellegû meg-
takarítások szerepelnek, természetesen a munkaadókat terhelõ járulékokkal együtt. Nem kell figyelembe venni ugyanak-
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kor a létszámleépítéshez kapcsolódó kifizetéseket és az ehhez kifizetésre kerülõ támogatás összegét sem. (Tehát, ha
2009-ben egész évben dolgozna az adott munkavállaló, mennyi lenne a személyi kiadás és a munkaadót terhelõ járulék.)

Az igénybenyújtás részét képezi a szolgáltató kollektív szerzõdésének létszámleépítésre vonatkozó rendelkezéseit
tartalmazó, a szolgáltató vezetõje által hitelesített másolata, a jogosult létszámcsökkentésrõl szóló döntésének dokumen-
tuma vagy annak a vezetõ által hitelesített másolata, továbbá a jogosultsági feltételek alátámasztására szolgáló dokumen-
tumok vagy azok hitelesített másolata.

A támogatás igénylésére szolgáló adatlapokat (1. számú mellékletet 1 példányban és 2. számú mellékletet 4 példány-
ban) és dokumentációt (1 példányban), aláírásokkal és dátummal ellátott formában 2008. július 2-ig kell benyújtani
az Igazgatósághoz.

3. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés
elbírálásáról

Magyar Államkincstár tölti ki!

Adatok ezer forintban

Egészségügyi szolgáltató
megnevezése

(adószáma, OEP-kódja)

Mt., illetve
kollektív
szerzõdés
alapján

számított
összeg

A Kjt. szerint
számított
összeg

Kincstár által javasolt támogatási összeg

Költségmegtakarítás
összege éves szintenBérjellegû

adatok
Járulék-
adatok

Összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dátum: .............................................................

............................................................
kitöltésért felelõs (név, telefonszám)
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Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének kitöltéséhez

A melléklet az országos összesítõ szerepét tölti be, a támogatási szerzõdés megkötéséhez és az elõirányzat-átcsoporto-
sításhoz szolgáltat adatokat.

Egészségügyi szolgáltató megnevezése (adószáma, OEP kódja): Soraiban azok az egészségügyi szolgáltatók szere-
pelnek, amelyek a Céltartalék terhére támogatási igénnyel éltek a 2008. évi létszámleépítéseikhez (4 példányban készül).

Mt., illetve kollektív szerzõdés alapján számított összeg: Összesített adatokat tartalmaz. Az Mt., illetve kollektív
szerzõdés alapján számított összeg oszlopában azoknak a munkavállalóknak a foglalkoztatási jogviszony megszünteté-
séhez kapcsolódó kifizetéseinek kell szerepelni, akik az Mt. és kollektív szerzõdés szerint alacsonyabb összeget kapnak,
mintha a Kjt. szerint lennének foglalkoztatva. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 2. oszlopának összesenjével (vagy
csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak az Mt. szerinti kifizetései az alacsonyabbak). Ez már a leválogatott ál-
lomány.

A Kjt. szerint számított összeg: Ebben az oszlopban azon munkavállalók vélelmezett kifizetéseinek az összegét kell
szerepeltetni, akiknek a Kjt. szerint számítva alacsonyabb a létszámleépítéssel kapcsolatban felmerülõ igénye, mint az
Mt. és kollektív szerzõdés szerint számított. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 3. oszlopának összesenjével (vagy
csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak a Kjt. szerinti vélelmezett kifizetései az alacsonyabbak). Ez már szin-
tén egy leválogatott állomány.

Mind az „Mt., illetve kollektív szerzõdés alapján számított összeg”, mind „a Kjt. szerint számított összeg” oszlop
összegei magukban foglalják az elszámolható munkaadókat terhelõ járulékokat is.

Kincstár által javasolt támogatási összeg: Az elõzõ két oszlop együtt adja ennek az oszlopnak az összegét és meg-
egyezik a 2. számú melléklet 4. számú oszlopának összesen sorával. A táblázat összesítésével, ennek az oszlopnak az
összesenje adja az átcsoportosítandó céltartalék elõirányzat összegét országos szinten.

Költségmegtakarítás összege éves szinten: Ebben az oszlopban a bérjellegû megtakarításokat kell kimutatni,
ugyanúgy mint a 2. számú melléklet 5. oszlopában. Annak utolsó, összesen sorával kell megegyeznie.

4. számú melléklet a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolásáról

Egészségügyi szolgáltató tölti ki!

Egészségügyi szolgáltató megnevezése:
..........................................................................................

Adószáma:
..........................................................................................

OEP-kódja:
..........................................................................................

Adatok ezer forintban

Munkaviszony-
megszüntetéssel érintett

munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Központi
költségvetésbõl

folyósított támogatás

Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett

nettó összeg

APEH-hez átutalt
adó és járulék

A folyósított
támogatásból

visszautalt összeg
Megjegyzés

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Munkaviszony-
megszüntetéssel érintett

munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Központi
költségvetésbõl

folyósított támogatás

Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett

nettó összeg

APEH-hez átutalt
adó és járulék

A folyósított
támogatásból

visszautalt összeg
Megjegyzés

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

............................................................. ...........................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ gazdasági vezetõ

Dátum: ..............................................................
............................................................

kitöltésért felelõs
(jogosult) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolására szolgál. (Készül 4 példányban.
A szöveges indokolással együtt 2009. április 30-ig az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Igazga-
tóság részére kell benyújtani.)

1. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell az 1. számú melléklet bal felsõ sarkában szereplõ sorszámot, az egyedi azo-
nosítót feltüntetni, amely a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalónként különbözõ. A szöveges indoko-
lásban is ezeknek a sorszámoknak az alkalmazásával kell az igénybejelentés és a tényleges teljesülés közötti eltérés
magyarázatát megadni.

2. számú oszlop: A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalóra tekintettel igényelt és a központi költség-
vetésbõl folyósított támogatás összegét kell szerepeltetni.

3. számú oszlop: A munkavállalónak a támogatásból ténylegesen kifizetett nettó összeget kell feltüntetni.

4. számú oszlop: A munkavállalótól levont, illetve a munkáltatót terhelõ és az APEH-nak ténylegesen átutalt adók
és járulékok összegét kell feltüntetni.

5. számú oszlop: Amennyiben valamilyen oknál fogva a létszámcsökkentés mégsem valósult meg (pl. munkaügyi
bíróság elõtt folyamatban lévõ eljárás), az erre jutó támogatási összeget vissza kell utalni a költségvetésbe. A visszautalt
összeget ebben az oszlopban kell szerepeltetni. A kifizetett nettó összeg, az átutalt adók és járulékok és a folyósított
támogatásból visszautalt összeg összesenjének meg kell egyeznie a 2. számú melléklet 4. oszlopának összesenjével.

6. számú oszlop: Az utolsó oszlopban az igénybejelentéstõl való eltérés rövid indoklását kell leírni [pl. munkaügyi
bíróság elõtt folyamatban lévõ eljárás, felmondási (felmentési) tilalom].

Minden mellékletet aláírással és dátummal kell ellátni!
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A Kormány
87/2008. (IV. 15.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdésének g) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tbj.R.)
5/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztár tagja, és a
tagdíjfizetési kötelezettségének kezdõ napjától a Tbj.
19. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti nyugdíjjárulé-
kot fizet, akkor a tárgyévtõl eltérõ idõszakra vonatkozó
nyugdíjjárulékot, valamint tagdíjat a foglalkoztató az Art.
szabályai szerint önellenõrzéssel helyesbíti. Az önellenõr-
zést a foglalkoztató a magán-nyugdíjpénztári tagság
tényének tudomására jutását (igazolását) követõ hónap
12. napjáig teljesíti. Ha a foglalkoztató határidõn túl telje-
síti az önellenõrzést, a határidõ lejártát követõ naptól köte-
les önellenõrzési pótlékot felszámítani és megfizetni.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) A Tbj.R. e rendelettel megállapított 5/B. §-ának
(1) bekezdése – választás szerint – 2008. január 1-jétõl
visszamenõlegesen alkalmazható.

(3) E rendelet 1. §-a a hatálybalépést követõ 3. napon
hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

A honvédelmi miniszter
9/2008. (IV. 15.) HM

rendelete

a Honvéd Vezérkar fõnökét, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóit, illetve azok

helyetteseit megilletõ vezetõi juttatásokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 52. § (2) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Honvéd Vezérkar fõnökére, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóira, illetve azok
helyetteseire (a továbbiakban együtt: vezetõk) terjed ki.

2. §

A vezetõk a fennálló, a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény szerinti jogviszonyuk alapján járó
juttatásaik mellett, vezetõi beosztásuk, megbízatásuk idõ-
tartamára az alábbi vezetõi juttatásokra jogosultak:

a) hivatali lakás használata,
b) ideiglenes külföldön tartózkodással kapcsolatos jut-

tatások,
c) utazással kapcsolatos juttatások,
d) rádiótelefon és internet használata.

3. §

(1) Az egészségügyi ellátás, a kormányváró használata,
a diplomata útlevélre való jogosultság, a Kormány köz-
ponti üdülõjének használata, valamint a közigazgatás
valamennyi szervéhez, továbbá az államhatalmi szervek-
hez és a közintézményekhez történõ belépési jogosultság
tekintetében az állami vezetõk és az államigazgatási szer-
vek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és
azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 12. §-át és a fegyveres szervek hiva-
tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996.
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(VIII. 31.) Korm. rendelet 67. § (9), (12)–(13) bekezdését
megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A személygépkocsi használata tekintetében az
R. 9–10. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a vezetõ – hivata-
los és magáncélú utazásra egyaránt – legfeljebb felsõ
középkategóriájú (8. kategória) személygépkocsit vehet
igénybe.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
7/2008. (IV. 15.) IRM

rendelete
a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás

egyes kérdéseirõl szóló
21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kér-
déseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: Cvhr.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jog-
szabályban meghatározott elektronikus kérelem formájá-
ban (elektronikus nyomtatványon) kell elõterjeszteni.
A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban
kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt
elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselõ által elekt-
ronikus okirattá alakított mellékleteket minõsített elektro-
nikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátni.”

2. §

A Cvhr. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cég-
bírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének
[Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követõen köteles eleget tenni,
hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegy-
zett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése elõtt
pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történõ
benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról
szóló kormányrendeletnek megfelelõen igazolta.”

3. §

(1) A Cvhr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A névfoglalás iránti elektronikus kérelem
(Ctv. 6. §) esetén az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény 45. §-ának (3) bekezdése szerinti illetéket kell fizet-
ni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdé-
sében foglaltak irányadók.”

(2) A Cvhr. 15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meg-

hosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatáro-
zott 60 napos határidõ lejárt, a bejegyzési kérelmet eluta-
sították, de a bejegyzést kérõ a bejegyzés iránti kérelmet
ismételten benyújtja.”

4. §

A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kére-
lem Általános adatok” elnevezésû nyomtatványmintája
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §

A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cég- és változásbe-
jegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésû nyomtat-
ványmintája helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott
cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve
egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cvhr.
9. §-ának (3) bekezdése és 20. §-ának (2) bekezdése hatá-
lyát veszti.

(3) E rendelet a hatálybelépését követõ 45. napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. számú melléklet a 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelethez

2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3183

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

1/1. A választott cégforma: 

01 Vállalat 15 Erd birtokossági társulat 
02 Szövetkezet 16 Vízgazdálkodási társulat 
03 Közkereseti társaság 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
06 Betéti társaság 18 Végrehajtói iroda 
07 Egyesülés 19 Európai gazdasági egyesülés 
09 Korlátolt felel sség  társaság 20 Európai részvénytársaság 
10 Részvénytársaság 21 Közjegyz i iroda 
11 Egyéni cég 22
12   

Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye Külföldiek magyarországi közvetlen 

kereskedelmi képviselete 23 Európai szövetkezet 
      
A megfelel  cégformát x-szel jelölje.

2/1. A cég elnevezése:  

3/1. A cég rövidített elnevezése:  

4/1. A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

folytatás1:

5/1. A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

6/1. A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

7/1. A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

8/1. A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén 
szerepel a cégnyilvántartásban: 

folytatás:

9/1. A cég tevékenysége2:     ’
   

   Közhasznú
3
:

folytatás:

10/1. A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

11/1. A cég jegyzett t kéje:  Összeg Pénznem4

azaz 
folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Csak az a tevékenységi kör tüntethet  fel, ami a cég létesít  okiratában is szerepel.
3

Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követ en a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a 
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4

A jegyzett t két – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

folytatás3:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság²:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

folytatás5:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

15/1. A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

folytatás3:

16/1. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja4:
 év  hó nap

folytatás:

18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

45/1. A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja: 

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé1:

A cég e-mail címe2:

46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 
   

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás3:

48/1. A közhasznúsági fokozat adatai4:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/1. A cég központi ügyintézésének helye5:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Akkor tölthet  ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 
2

Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
5

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.



3190 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/61. szám

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja2:
hó  nap 

54/1.
Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.



2. számú melléklet a 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelethez

2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3191

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A cég elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

3/___ A cég rövidített elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

4/___ A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás1:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve3:

/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

6/___ A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás4:

                                                                                                                                                                                                           
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

8/___ A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

/___
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

folytatás:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

9/___ A cég tevékenysége:     ’
   

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás5:

                                                          
1

A f tevékenységet x-szel jelölje.
2

A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Általános adatok 
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10/___ A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

törölve1:

/___
 év  hó  nap 

11/___ A cég jegyzett t kéje: 

Összeg: Pénznem:

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve:

/___ Összeg: Pénznem:  

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

13/___ A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.



2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3197

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
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A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

13/___

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14/___ A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve5:

folytatás6:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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15/___ A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

16/___ Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

törölve2:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

18/___ Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:
törölve:

/___

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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22/___ Átalakulás folytán megsz nt cég esetében a jogutód cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

törölve2:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

25/___ A jogutód nélküli megsz nés elhatározásának id pontja:

A megsz nés elhatározásának dátuma:
 év  hó  nap 

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

26/___ A végelszámolás kezdete és befejezése: 

A végelszámolás kezdetének id pontja:
 év  hó  nap 

A végelszámolás befejezésének id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve1:

/___ A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás szabályai szerint 
folytatódik2:

Az egyszer sített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról már közzétett 
hirdetményt a Cégközlönyben3:

A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor: 

45/___ A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé4:

A cég e-mail címe5:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé: 

A cég e-mail címe:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

46/___ Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve6:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
3

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás 
szabályai szerint folytatódik.
4

Akkor tölthet  ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 
5

Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 
6

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.



2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3203

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

47/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

48/___ A közhasznúsági fokozat1:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/___ A cég központi ügyintézésének helye3:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve4:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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51/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

52/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3207

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

53/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja1:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

54/___ Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló: 

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve3:

/___ Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

                                                          
1

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
3/2008. (IV. 15.) SZMM

rendelete

a szo ci á lis mód szer ta ni in téz mé nyek ki je lö lé sé rõl
és fel ada ta i ról, va la mint a szo ci á lis szol gál ta tók,

in téz mé nyek en ge dé lye zé si eljárásának
szakértõi díj ár ól

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény 132. §-a (2) be kez dé sé nek g) és
h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 174. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a – pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró – pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. §-ának b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) kon zor ci um: a gesz tor szo ci á lis szol gál ta tó, in téz -
mény vagy a gesz tor szak mai szer ve zet (a to váb bi ak ban
együtt: gesz tor szer ve zet) és leg fel jebb to váb bi négy szo -
ci á lis szol gál ta tó, in téz mény vagy szak mai szer ve zet sza -
bá lyo zott mun ka meg osz tá sán ala pu ló együtt mû kö dés,
amely nek cél ja a mód szer ta ni fel ada tok el lá tá sa;

b) szak mai szer ve zet: szo ci á lis szol gál ta tás sal össze füg -
gõ ku ta tó, fej lesz tõ vagy kép zõ te vé keny sé gét leg alább öt
éve vég zõ jogi sze mély;

c) tá mo ga tá si szer zõ dés: a mód szer ta ni in téz ménnyel,
kon zor ci um ese tén a gesz tor szer ve zet tel a mód szer ta ni
fel ada tok el lá tá sá ért nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról – a szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról szó ló mi nisz -
te ri ren de let ben fog lal tak sze rint – meg kö tött szer zõ dés;

d) hoz zá tar to zó: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 172. §-ának g) pont ja sze rin ti sze mély;

e) el lá tot ti cso por tok:

ea) az idõs sze mé lyek,

eb) a haj lék ta lan sze mé lyek,

ec) a fo gya té kos sze mé lyek,

ed) a szen ve dély be te gek,

ee) a pszi chi át ri ai be te gek.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán a te lep he lye ket ön ál ló
in téz mény nek kell te kin te ni.

(3) Ha a mód szer ta ni in téz mény vagy a kon zor ci u mi tag
szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény nem jogi sze mély,

a) a fenn tar tó kér he ti a ki je lö lést, il let ve nyújt hat ja be a
pá lyá za tot [6. § (3) be kez dé se, 8. § (4) be kez dé se],

b) a ki je lö lé si ké re lem be nyúj tá sá hoz a szo ci á lis in téz -
mény, il let ve a gesz tor szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény
egyet ér té se nem szük sé ges [10. § (2) be kez dé se],

c) a fenn tar tó köti meg a kon zor ci u mi szer zõ dést [2. §
(3) be kez dé se] és a 11. § (3) be kez dé se sze rin ti megálla -
podást,

d) a mód szer ta ni in téz mény köti meg a tá mo ga tá si szer -
zõ dést, az ál la mi tá mo ga tá so kat a ré szé re kell fo lyó sí ta ni,
ame lyet kö te les a mód szer ta ni in téz mény, il let ve a kon zor -
ci u mi ta gok ren del ke zé sé re bo csá ta ni [4. § (1) be kez dé se],

e) a mód szer ta ni fel adat el lát ás sal és az eh hez kap cso ló -
dó ál la mi tá mo ga tás sal kap cso la tos jo gok és kö te le zett sé -
gek a fenn tar tót il le tik, il let ve ter he lik,

f) a fenn tar tó fo gad hat ja el a ki je lö lést [8. § (11) be kez -
dé se] és a ki je lö lés meg hosszab bí tá sát [8. § (12) bekez -
dése],

g) a fenn tar tó mond hat le a ki je lö lés rõl [7. § (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja, 7. § (4) be kez dé se],

h) a fenn tar tó kö te les az adat vál to zást be je len te ni [6. §
(2) be kez dé se].

2. §

(1) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: 
mi nisz ter)

a) hét re gi o ná lis mód szer ta ni in téz ményt,
b) egy há zi mód szer ta ni in téz mé nye ket [az a)–b) pont -

ban fog lalt in téz mé nyek együtt: mód szer ta ni in téz mény]
je löl ki.

(2) Mód szer ta ni in téz mény nek szo ci á lis in téz mény
vagy kon zor ci um je löl he tõ ki.

(3) Kon zor ci um úgy jön lét re, hogy a kon zor ci um ban
részt vevõ szo ci á lis szol gál ta tók, in téz mé nyek és szak mai
szer ve ze tek a mód szer ta ni fel ada tok meg osz tá sá ról, a sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ról, va la mint az ál la mi
tá mo ga tás és a mód szer ta ni fel ada tok el lá tá sá ból szár ma zó 
egyéb be vé te lek el osz tá sá ról szer zõ dést köt nek (a továb -
biakban: kon zor ci u mi szer zõ dés).

(4) Ha a kon zor ci um va la mennyi, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ tag já nak ugyan az a fenn tar tó ja, konzor -
cium úgy jön lét re, hogy a fenn tar tó a (3) be kez dés sze rin ti
fel té te le ket kon zor ci u mi mû kö dé si sza bály zat ban meg ha -
tá roz za. A kon zor ci u mi mû kö dé si sza bály zat ra egye bek -
ben a kon zor ci u mi szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell 
meg fe le lõ en al kal maz ni.

(5) A mód szer ta ni in téz mény nek ki je lölt kon zor ci um
gesz tor szer ve ze te a ki je lö lés idõ tar ta ma alatt nem vál toz -
hat meg. A gesz tor szer ve zet szer ve zi és irá nyít ja a ta gok
mód szer ta ni fel ada ta i nak el lá tá sát. A mód szer ta ni fel ada -
tok el lá tá sá ért a gesz tor szer ve zet fe le lõs.
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3. §

(1) A mód szer ta ni in téz mény a fel ada ta it szak mai terv
alap ján vég zi. A kon zor ci um a mód szer ta ni mun ká ról kö -
zös szak mai ter vet ké szít. A szak mai terv tar tal maz za

a) a mû kö dé si te rü let szol gál ta tá si jel lem zõ i nek rész -
letes be mu ta tá sát,

b) a mód szer ta ni cé lok meg ha tá ro zá sát,
c) a mód szer ta ni fel ada tok meg va ló sí tá sá nak fo lya ma -

tát (cse lek vé si és ütem terv, esz köz rend szer és mód sze rek,
a nyo mon kö ve tés fo lya ma ta),

d) a mód szer ta ni mun kát vég zõ sze mé lyek lét szá mát,
szak kép zett sé gét,

e) a mód szer ta ni fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti és
 mûködési rend jét.

(2) A mód szer ta ni in téz mé nyek mód szer ta ni fel ada ta i -
nak el lá tá sát és a szak mai terv ben fog lal tak meg va ló sí tá sát 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
Mi nisz té ri um) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet
(a to váb bi ak ban: In té zet) be vo ná sá val el len õr zi. A mód -
szer ta ni in téz mény – a Mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott
mó don – éven te be szá mol a mód szer ta ni fel ada tok ellá -
tásáról.

4. §

(1) A mód szer ta ni in téz mény a mód szer ta ni fel ada tok
el lá tá sá ért – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter felügye -
lete alá tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá ról szó ló mi nisz te ri ren de let ben fog lal tak sze rint –
 állami tá mo ga tás ban ré sze sül. Kon zor ci um ese tén az ál la -
mi tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján a gesz tor
szer ve zet nek kell fo lyó sí ta ni, amely kö te les azt a kon zor -
ci u mi szer zõ dés ben fog lal tak sze rint a kon zor ci u mi ta gok
ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A mód szer ta ni in téz mény a szo ci á lis szol gál ta tók,
in téz mé nyek szak mai prog ram já nak – kü lön jog sza bály
alap ján, szak ér tõ ként vég zett – vé le mé nye zé sé ért a fenn -
tar tó szak ér tõi dí jat fi zet, amely nek össze ge

a) szo ci á lis szol gál ta tó ese tén 8 000 fo rint,
b) szo ci á lis in téz mény ese tén 12 000 fo rint.

5. §

(1) A pá lyá za to kat, il let ve a ki je lö lé si ké rel me ket – a pá -
lyá za ti ha tár idõ le jár tát, il let ve a ki je lö lé si ké re lem be -
nyúj tá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – dön tés-elõ ké szí tõ
bi zott ság (a to váb bi ak ban: bi zott ság) vé le mé nye zi, és ja -
vas la tot tesz a mi nisz ter nek a mód szer ta ni in téz mé nyek
 kijelölésére.

(2) A bi zott ság öt tag ból áll,
a) el nö két és egy tag ját a mi nisz ter je lö li ki,

b) egy tag ját re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény ese tén
az il le té kes szo ci á lis és gyám hi va tal, egy há zi mód szer ta ni
in téz mény ese tén a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
 jelöli ki,

c) egy tag ját az In té zet je lö li ki,
d) egy tag ját re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény ese tén

az il le té kes re gi o ná lis szo ci ál po li ti kai ta nács, egy há zi
mód szer ta ni in téz mény ese tén az Or szá gos Szociálpoli -
tikai Ta nács kéri fel.

(3) Nem le het tag ja a bi zott ság nak az a sze mély, aki
a) a pá lyá zat ban, ki je lö lé si ké re lem ben sze rep lõ szoci -

ális szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó ja,
b) a pá lyá zat ban, ki je lö lé si ké re lem ben sze rep lõ szo ci á -

lis szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó já nak, il let ve szak mai
szer ve zet nek vagy ezek ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé -
nek, il let ve fel ügye lõ szer vé nek tag ja,

c) a pá lyá zó szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó -
já val, il let ve szak mai szer ve zet tel vagy az ál ta luk fenn tar -
tott szo ci á lis szol gál ta tók kal, in téz mé nyek kel mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll,

d) az a)–c) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja.

(4) A bi zott ság tag jai e te vé keny sé gü kért dí ja zás ban
nem ré sze sül nek, de jo go sul tak a te vé keny sé gük so rán fel -
me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt úti költ sé gük meg té -
rí té sé re.

(5) A bi zott sá gi vé le mé nyek és a bi zott ság mû kö dé sét
érin tõ dön té sek el fo ga dá sá hoz a bi zott ság leg alább há rom
tag já nak egy be hang zó sza va za ta szük sé ges.

(6) A bi zott sá gi ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell a bi zott ság je len lé võ tag ja i nak ne vét, a bi zott -
sá gi vé le mény meg ho za ta lá nak nap ját, a pá lyá za tok ról,
 illetve a ki je lö lé si ké rel mek rõl ki ala kí tott bi zott sá gi vé le -
ményt és an nak in do ko lá sát, va la mint az eset le ges ki sebb -
sé gi vé le ményt.

(7) A bi zott ság a mû kö dé si rend jét – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – maga ala kít ja ki.

6. §

(1) A ki je lö lés rõl a mi nisz ter dönt, a dön tés rõl írás ban
kell ér te sí te ni a pá lyá zó kat, il let ve a ki je lö lé si ké re lem
 benyújtóit. A pá lyá zat, il let ve a ki je lö lé si ké re lem el uta sí -
tá sát in do kol ni kell.

(2) A mód szer ta ni in téz mény, kon zor ci um ese tén a
gesz tor szer ve zet kö te les a vál to zást kö ve tõ ti zen öt na pon
be lül a Mi nisz té ri um nak be je len te ni, ha a ki je lö lés alap -
jául szol gá ló je len tõs té nyek, kö rül mé nyek meg vál toz nak,
így kü lö nö sen, ha a mód szer ta ni in téz mény vagy a kon zor -
ci um tag ja i nak ada tai meg vál toz nak, a kon zor ci um tag jai
kö ré ben vál to zás kö vet ke zik be vagy a kon zor ci u mi szer -
zõ dést egyéb ként mó do sí tot ták, il let ve a mód szer ta ni in -
téz mény nem fe le l meg a ki je lö lés hez szük sé ges fel té te -
lek nek. A kon zor ci u mi szer zõ dés mó do sí tá sa ese tén a be -
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je len tés hez csa tol ni kell a mó do sí tott kon zor ci u mi szer zõ -
dést is. 

(3) Ha a kon zor ci um meg szû nik, a gesz tor szo ci á lis in -
téz mény – a fenn tar tó egyet ér té sé vel – kér he ti a mód szer -
ta ni in téz ménnyé tör té nõ ki je lö lé sét, ha meg fe lel a ki je lö -
lés hez szük sé ges fel té te lek nek.

7. §

(1) A mód szer ta ni in téz mény ki je lö lé se öt évre szól. A
6. § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a ha tár idõt a konzor -
cium ki je lö lé sé tõl kell szá mí ta ni.

(2) A ki je lö lés meg szû nik, ha
a) az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le járt,
b) a mód szer ta ni in téz mény, kon zor ci um ese tén a gesz -

tor szer ve zet meg szû nik,
c) a mi nisz ter a ki je lö lést vissza von ja,
d) a mód szer ta ni in téz mény, kon zor ci um ese tén a gesz -

tor szer ve zet a ki je lö lés rõl le mond.

(3) A ki je lö lést a mi nisz ter azon na li ha tállyal írás ban
vissza von ja, ha

a) a pá lyá zó, il let ve a ki je lö lést kérõ szán dé ko san va lót -
lan ada tot kö zölt, vagy va la mely je len tõs tényt, kö rül -
ményt el hall ga tott, fel té ve, hogy a va lós ada tok, té nyek,
kö rül mé nyek is me re té ben a ki je lö lés re nem ke rült vol na
sor,

b) a mód szer ta ni in téz mény, a kon zor ci um vagy an nak
tag ja a jog sza bály ból vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés bõl ere -
dõ kö te le zett sé ge it sú lyo san meg sze gi,

c) a mód szer ta ni in téz mény, il let ve a kon zor ci um vagy
an nak tag ja há rom hó na pon ke resz tül nem fe le l meg a ki je -
lö lés hez szük sé ges fel té te lek nek.

(4) A mód szer ta ni in téz mény, kon zor ci um ese tén a
gesz tor szer ve zet a ki je lö lés rõl írás ban, in do ko lás nél kül
le mond hat. A le mon dá si idõ há rom hó nap.

Re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény

8. §

(1) A re gi o ná lis mód szer ta ni in téz ményt a mi nisz ter
 pályázat út ján je lö li ki.

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za
a) a pá lyá zat for mai kö ve tel mé nye it,
b) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, ha tár ide jét és

 módját,
c) a dön té si ha tár idõt.

(3) A pá lyá za ti ki írást köz zé kell ten ni a Mi nisz té ri um
és az In té zet hon lap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jét a pá lyá za ti ki írás ban úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a
pá lyá zat be adá sá ra a pá lyá zat köz zé té te lét kö ve tõ en leg -
alább har minc nap áll jon ren del ke zés re.

(4) A pá lyá za tot a szo ci á lis in téz mény, kon zor ci um ese -
tén a gesz tor szer ve zet – szo ci á lis szol gál ta tó, il let ve in téz -
mény ese tén a fenn tar tó egyet ér té sé vel – nyújt hat ja be.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) a szak mai ter vet,
b) a szo ci á lis in téz mény, il let ve szo ci á lis szol gál ta tó, in -

téz mény kon zor ci u mi ta gok mû kö dé si en ge dé lyé nek má -
so la tát,

c) a mód szer ta ni in téz mény, il let ve a szo ci á lis szol gál ta -
tó, in téz mény kon zor ci u mi tag egy há zi, nem ál la mi fenn -
tar tó já nak és a kon zor ci um ban részt vevõ szak mai szer ve -
ze tek nek a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba be jegy zett ha tá lyos
ada ta i ról ki adott, egy hó nap nál nem ré geb bi ki vo na tot,
cég ki vo na tot,

d) a fenn tar tó egyet ér té sét iga zo ló ok ira tot,
e) kon zor ci um ese tén a kon zor ci u mi szer zõ dést, il let ve

a kon zor ci u mi mû kö dé si sza bály za tot,
f) a mód szer ta ni in téz mény nél, il let ve a gesz tor szer ve -

zet nél a mód szer ta ni mun kát ve ze tõ sze mély szak mai ön -
élet raj zát és a vég zett sé gét iga zo ló do ku men tu mok má so -
la tát, va la mint a hoz zá já ru lá sát sze mé lyes ada tai kezelé -
séhez.

(6) Hi á nyo san be adott pá lyá zat ese tén a pá lyá zót nyolc
na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra kell fel hív ni.

(7) Ha a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott
ha tár idõt el mu laszt ja, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha -
tár idõ ben nem vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get, a pá lyá -
za tot el kell uta sí ta ni.

(8) Re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény nek az a szo ci á lis
in téz mény je löl he tõ ki,

a) amely nek pá lyá za tát e jog sza bály ban és a pá lyá za ti
ki írás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en nyúj tot ták be,

b) amely nek szék he lye – te lep hely ki je lö lé se ese tén te -
lep he lye – a ré gi ó ban van,

c) amely leg alább öt éve jog erõs mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zik,

d) amely alap szol gál ta tást – köz tük csa lád se gí tést – és
szak el lá tást is nyújt,

e) amely va la mennyi el lá tot ti cso port nak nyújt szo ci á lis
szol gál ta tást, 

f) amely a pá lyá za ta alap ján ké pes el lát ni a mód szer ta ni
fel ada to kat, to váb bá

g) amely nek a szak mai ter vé ben fog lal tak il lesz ked nek
a ré gió szo ci á lis el lá tó rend sze ré hez.

(9) Ha a re gi o ná lis mód szer ta ni in téz ménnyé tör té nõ ki -
je lö lést kon zor ci um kéri, a (8) be kez dés d)–g) pont ja sze -
rin ti fel té te le ket a ta gok nak együt te sen kell tel je sí te ni ük.
A kon zor ci um ban szo ci á lis szol gál ta tó, il let ve in téz mény

a) gesz tor szer ve zet ak kor le het, ha el sõd le ges el lá tá si
te rü le te, il let ve szék he lye – te lep hely rész vé te le ese tén te -
lep he lye – a ré gi ó ban van, és leg alább öt éve jog erõs mû -
kö dé si en ge déllyel ren del ke zik,

b) az a) pont ban nem em lí tett tag ak kor le het, ha el sõd -
le ges el lá tá si te rü le te, il let ve szék he lye – te lep hely rész vé -
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te le ese tén te lep he lye – a ré gi ó ban van, és leg alább két éve
jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik.

(10) Ha a (8)–(9) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek több
szo ci á lis in téz mény, il let ve kon zor ci um is meg fe lel, re gi o -
ná lis mód szer ta ni in téz mény nek azt kell ki je löl ni, ame lyik
a szak mai, szol gál ta tá si te vé keny sé ge, a szak mai ter vé ben
vál lalt fel té te lek, il let ve – ha a szo ci á lis in téz mény vagy a
kon zor ci um tag ja ko ráb ban mód szer ta ni in téz mény volt –
a mód szer ta ni in téz mény ként vég zett ko ráb bi te vé keny sé -
ge alap ján a mód szer ta ni fel ada to kat vár ha tó an ma ga sabb
szak mai szín vo na lon lát ja el.

(11) Ha a mi nisz ter a ki je lö lést a pá lyá zat el bí rá lá sát kö -
ve tõ hat hó na pon be lül vissza von ja, a pá lyá za ton vesz tes,
de a ki je lö lés hez szük sé ges fel té te lek nek meg fe le lõ szo -
ciális in téz mény, il let ve kon zor ci um – a szo ci á lis in téz -
mény, il let ve a gesz tor szer ve zet egyet ér té sé vel – re gi o ná -
lis mód szer ta ni in téz mény nek a (10) be kez dés sze rin ti fel -
té te lek sze rint ki je löl he tõ.

(12) Ha a ki je lö lés hez szük sé ges fel té te lek nek meg fe le -
lõ pá lyá za tot nem nyúj tot tak be, a mi nisz ter a re gi o ná lis
mód szer ta ni in téz mény ki je lö lé sét – a mód szer ta ni in téz -
mény, il let ve a gesz tor szer ve zet egyet ér té sé vel – leg fel -
jebb hat hó nap pal meg hosszab bít hat ja.

(13) Ha a (11)–(12) be kez dés al kal ma zá sá nak fel té te lei
nem áll nak fenn, és re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény
nincs ki je löl ve, a fel ada tok el lá tá sá ra a mi nisz ter má sik re -
gi o ná lis mód szer ta ni in téz ményt je löl ki, és új pá lyá za tot
kell ki ír ni.

9. §

(1) A re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény
a) in for má ci ót gyûjt a mû kö dé si te rü let szo ci á lis el lá tó -

rend sze ré nek sa já tos sá ga i ról, az al kal ma zott mód sze rek -
rõl, az in for má ci ó kat össze sí ti, ki ér té ke li, a be ér ke zett ada -
to kat és az azok ból ké szült elem zé se ket a hon lap ján fo lya -
ma to san köz zé te szi, to váb bá a Mi nisz té ri um vagy az In té -
zet meg ke re sé sé re a szo ci á lis szol gál ta tá sok ról, il let ve a
szo ci á lis fog lal koz ta tás ról ada tot gyûjt és szol gál tat,

b) új szak mai mód sze rek be ve ze té se ér de ké ben – az In -
té zet tel együtt mû köd ve – mo dell kí sér le tet szer vez, az új
szak mai mód sze re ket és az új szol gál ta tá si for má kat fo lya -
ma to san meg is mer te ti a szo ci á lis szol gál ta tók kal, in téz -
mé nyek kel,

c) a fenn tar tók szá má ra ja vas la tot tesz a szo ci á lis el lá tó -
rend szer fej lesz té sé re, és fel ké rés re részt vesz az el lá tó -
rend szer fej lesz té sé hez szük sé ges for rá sok ter ve zé sé ben,

d) fi gye lem mel kí sé ri a jog sza bá lyok, szak mai sza bá -
lyok ha tá lyo su lá sát, és a ta pasz ta la tok ról tá jé koz tat ja a
Mi nisz té ri u mot,

e) a szo ci á lis szol gál ta tók nak, in téz mé nyek nek és a
fenn tar tók nak szak mai se gít sé get nyújt szo ci á lis szol gál ta -
tá sok meg szer ve zé sé hez, szak mai mód sze rek be ve ze té sé -
hez és al kal ma zá sá hoz, va la mint más szak mai kér dé sek -
ben,

f) se gít sé get nyújt a szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ók
ki dol go zá sá hoz,

g) el lát ja a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott egyéb fel -
ada to kat.

(2) A re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény a fel ada ta it – a
mel lék let sze rin ti – mû kö dé si te rü le tén ta lál ha tó he lyi ön -
kor mány za tok, tár su lá sok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok,
il let ve az ott szék hellyel ren del ke zõ mû kö dést engedé -
lyezõ szer vek ál tal en ge dé lye zett szo ci á lis szol gál ta tók,
in téz mé nyek, te lep he lyek te kin te té ben, va la mennyi szo -
ciális szol gál ta tás sal kap cso lat ban el lát ja, ki vé ve, ha a szo -
ci á lis szol gál ta tó val, in téz ménnyel kap cso la tos mód szer -
ta ni fel ada to kat egy há zi mód szer ta ni in téz mény lát ja el.

(3) Amennyi ben az egy há zi mód szer ta ni in téz mény, il -
let ve az il le té kes re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény ha tó -
sá gi el já rás ban szak ér tõ ként nem jár hat el, a mû kö dést en -
ge dé lye zõ szerv – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – re gi o ná lis mód szer ta ni in téz ményt, il let ve má sik
 regionális mód szer ta ni in téz ményt rend el ki.

Egy há zi mód szer ta ni in téz mény

10. §

(1) Egy há zi mód szer ta ni in téz mény ki je lö lé sét az az
egy ház kér he ti, amely leg alább har minc szo ci á lis szol gál -
ta tót, il let ve in téz ményt tart fenn. E ren del ke zés te kin te té -
ben az egyes egy há zak egy há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ
szer ve ze te it, szer ve ze ti egy sé ge it egy há zan ként egy fenn -
tar tó nak kell te kin te ni. Egy egy ház egy mód szer ta ni in téz -
mény ki je lö lé sét kér he ti.

(2) Az egy há zi mód szer ta ni in téz mény ki je lö lé sét az
egy ház – a szo ci á lis in téz mény, kon zor ci um ese tén a gesz -
tor szer ve zet, va la mint a szo ci á lis in téz mény, il let ve a
gesz tor szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó já nak
egyet ér té sé vel – kér he ti a Mi nisz té ri um hon lap ján köz zé -
tett adat la pon.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) a szak mai ter vet,
b) a szo ci á lis in téz mény, il let ve a kon zor ci um ban részt

vevõ szo ci á lis szol gál ta tók, in téz mé nyek mû kö dé si en ge -
dé lyé nek má so la tát,

c) a kon zor ci um ban részt vevõ szak mai szer ve ze tek nek
a ha tá lyos ada ta i ról ki adott há rom hó nap nál nem ré geb bi
bí ró sá gi ki vo na tot, cég ki vo na tot,

d) a szo ci á lis in téz mény, kon zor ci um ese tén a gesz tor
szer ve zet, va la mint a szo ci á lis in téz mény, il let ve a gesz tor
szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó já nak egyet ér té -
sét iga zo ló ok ira tot,

e) kon zor ci um ese tén a kon zor ci u mi szer zõ dést, il let ve
a kon zor ci u mi mû kö dé si sza bály za tot,

f) a mód szer ta ni in téz mény nél, il let ve a gesz tor szer ve -
zet nél a mód szer ta ni mun kát ve ze tõ sze mély szak mai ön -
élet raj zát és a vég zett sé gét iga zo ló do ku men tu mok má so -
la tát, va la mint a hoz zá já ru lá sát sze mé lyes ada tai kezelé -
séhez.
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(4) Hi á nyo san be adott ké re lem ese tén a ké rel me zõt
nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra kell fel hív ni. Ha a
ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben nem
vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get, a ké rel met el kell uta -
sítani.

(5) A ké re lem ben meg ha tá ro zott szo ci á lis in téz ményt a
mi nisz ter egy há zi mód szer ta ni in téz mény nek je lö li ki, ha

a) a ki je lö lést az arra jo go sult egy ház kéri;
b) a ké rel met az e jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -

rint nyúj tot ták be; va la mint
c) a szo ci á lis in téz mény

ca) az egy ház nak vagy – egy há zi fenn tar tó nak mi nõ -
sü lõ – szer ve ze té nek, szer ve ze ti egy sé gé nek a
fenn tar tá sá ban mû kö dik,

cb) leg alább öt éve jog erõs mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zik,

cc) alap szol gál ta tást és szak el lá tást is nyújt, vagy
szak el lá tást nyújt és fog lal koz tat olyan sze mélyt
(sze mé lye ket), aki leg alább há rom év szak mai
gya kor lat tal ren del ke zik leg alább két olyan alap -
szol gál ta tás te rén, ame lyet az egy ház vagy egy -
há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ szer ve ze tei, szer ve -
ze ti egy sé gei ál tal fenn tar tott szo ci á lis szol gál ta -
tók, in téz mé nyek nyúj ta nak,

cd) leg alább két el lá tot ti cso port nak nyújt szo ci á lis
szol gál ta tást, 

ce) a ki je lö lé si ké re lem ben fog lal tak alap ján ké pes
 ellátni a mód szer ta ni fel ada to kat, to váb bá

cf) szak mai ter vé ben fog lal tak il lesz ked nek az egy -
ház szo ci á lis el lá tó rend sze ré hez.

(6) Ha az egy há zi mód szer ta ni in téz ménnyé tör té nõ ki -
je lö lést kon zor ci um kéri, az (5) be kez dés cc)–cf) al pont ja
sze rin ti fel té te le ket a ta gok nak együt te sen kell teljesíte -
niük. A kon zor ci um ban szo ci á lis szol gál ta tó, il let ve in téz -
mény

a) gesz tor szer ve zet ak kor le het, ha az egy ház nak vagy
– egy há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ – szer ve ze té nek, szerve -
zeti egy sé gé nek a fenn tar tá sá ban mû kö dik, és leg alább öt
éve jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik,

b) az a) pont ban nem em lí tett tag ak kor le het, ha az egy -
ház nak vagy – egy há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ – szer ve ze -
té nek, szer ve ze ti egy sé gé nek a fenn tar tá sá ban mû kö dik, és 
leg alább két éve jog erõs mû kö dé si en ge déllyel rendel -
kezik.

(7) A ki je lö lés rõl tör té nõ le mon dást az egy ház je lent he ti 
be, és bár mi kor kér he ti új egy há zi mód szer ta ni in téz mény
ki je lö lé sét is.

11. §

(1) Az egy há zi mód szer ta ni in téz mény el lát ja a 9. §
(1) be kez dé sé nek a)–e) és g) pont ja sze rin ti fel ada to kat.

(2) Az egy há zi mód szer ta ni in téz mény a fel ada ta it az
egy ház és az egy ház – egy há zi fenn tar tó nak mi nõ sü lõ –

szer ve ze tei, szer ve ze ti egy sé gei ál tal fenn tar tott szo ci á lis
szol gál ta tók, in téz mé nyek te kin te té ben, va la mennyi szo -
ci á lis szol gál ta tás sal kap cso lat ban el lát ja.

(3) Az egy há zi mód szer ta ni in téz mény át vál lal hat ja az -
zal a nem ál la mi fenn tar tá sú szo ci á lis szol gál ta tó val, in téz -
ménnyel kap cso la tos mód szer ta ni fel ada to kat, amely a
szak mai prog ram já ban rög zí ti, hogy az egy ház szel le mé -
ben mû kö dik, és a fel adat el lát ás ról az egy há zi mód szer ta ni 
in téz ménnyel, kon zor ci um ese tén a kon zor ci u mi ta gok kal
meg ál la po dást köt. A meg ál la po dást meg kell kül de ni a
nem ál la mi fenn tar tá sú szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény, il -
let ve te lep hely en ge dé lye zé sé re jo go sult szerv nek, az il le -
té kes re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mény nek, va la mint az
In té zet nek.

A Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet szo ci á lis
mód szer ta ni feladatai

12. §

(1) Az In té zet or szá gos szo ci á lis mód szer ta ni in téz -
mény, amely

a) ko or di nál ja és – kü lö nö sen in for má ci ók át adá sá val,
szak mai prog ra mok szer ve zé sé vel – se gí ti a mód szer ta ni
in téz mé nyek te vé keny sé gét, ada to kat szol gál tat a mód -
szer ta ni in téz mé nyek nek,

b) össze sí ti, ki ér té ke li és elem zi a mód szer ta ni in téz mé -
nyek ál tal szol gál ta tott és más, a szo ci á lis el lá tó rend szer rel 
kap cso la tos ada to kat, ja vas la to kat, azo kat meg kül di a Mi -
nisz té ri um nak és a hon lap ján fo lya ma to san köz zé te szi,

c) ja vas la tot tesz az or szá gos szo ci á lis el lá tó rend szer
fej lesz té sé re, részt vesz az el lá tó rend szer fej lesz té sé hez
szük sé ges for rá sok ter ve zé sé ben,

d) mód szer ta ni út mu ta tók kal, aján lá sok kal és egyéb ki -
ad vá nyok kal se gí ti a szo ci á lis szol gál ta tók és in téz mé nyek 
szak mai fel ada ta i nak tel je sí té sét, az ak tív szo ci ál po li ti kai
esz kö zök al kal ma zá sát,

e) új szol gál ta tá si for mák és szak mai mód sze rek be ve -
ze té se ér de ké ben mo dell kí sér le te ket szer vez,

f) részt vesz a mi nõ ség fej lesz té si stra té gia, a stan dar dok, 
a szol gál ta tá si pro to kol lok, va la mint a szak mai el len õr zés
mód szer ta ná nak és el já rás rend jé nek ki dol go zá sá ban,

g) fi gye lem mel kí sé ri a szo ci á lis el lá tó rend szert érin tõ
tu do má nyos ku ta tó mun ka ered mé nye it, elõ se gí ti azok el -
ter jesz té sét és gya kor la ti al kal ma zá sát,

h) ku ta tá so kat foly tat, il let ve szer vez,
i) el lát ja az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott egyéb fel -

ada to kat.

(2) Az In té zet az (1) be kez dés sze rin ti – kü lö nö sen a fo -
gya té kos sze mé lyek kel, a haj lék ta lan sze mé lyek kel és a
pszi chi át ri ai, il let ve szen ve dély be te gek kel kap cso la tos –
mód szer ta ni fel ada ta i nak el lá tá sá ba szo ci á lis szol gál ta tó -
kat, in téz mé nye ket, il let ve szak mai szer ve ze te ket is be -
von hat.
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Záró ren del ke zé sek

13. §

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

(2) E ren de let 14. §-a a ki hir de tést kö ve tõ ne gye dik na -
pon ha tá lyát vesz ti. Ez a ren del ke zés a ki hir de tést kö ve tõ
ötö dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) A 4. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket a
2008. jú ni us 30-át kö ve tõ en in dult ügyek ben kell al kal -
maz ni.

14. §

(1) Ha tá lyát vesz ti a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó
szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük
fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.)

a) 14–18/A. §-a, va la mint a 14. §-át, 15. §-át, 16. §-át és
18. §-át meg elõ zõ al cím,

b) 2. szá mú mel lék le te II. 2. ré szé nek G) pont ja,
c) 3. szá mú mel lék le té nek 10. pont ja.

(2) Az R.
a) 29. §-a (3) be kez dé sé ben az „a jel zõ rend sze res házi

se gít ség nyúj tás or szá gos mód szer ta ni köz pont já nak” szö -
veg rész he lyé be az „az il le té kes re gi o ná lis, egy há zi mód -
szer ta ni in téz mény nek” szö veg,

b) 104/B. §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban a „regio -
nális ha tás kö rû” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö -
veg,

c) 111. §-ában a „mi nisz té ri um, az or szá gos, re gi o ná lis
és me gyei mód szer ta ni in téz mény” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té ri um, va la mint a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi
In té zet” szö veg
lép.

(3) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá -
sok igény be vé te lé rõl szó ló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren -
de let 2. §-ában a „me gyei, fõ vá ro si” szö veg rész he lyé be a
„re gi o ná lis” szö veg lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Mel lék let 
a 3/2008. (IV. 15.) SZMM ren de let hez

A re gi o ná lis mód szer ta ni in téz mé nyek
mû kö dé si  területe

1. Kö zép-Ma gyar or szág:
a) Bu da pest,
b) Pest me gye.

2. Észak-Ma gyar or szág:
a) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
b) He ves me gye,
c) Nóg rád me gye.

3. Észak-Al föld:
a) Haj dú-Bi har me gye,
b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.

4. Dél-Al föld:
a) Bács-Kis kun me gye,
b) Bé kés me gye,
c) Csong rád me gye.

5. Nyu gat-Du nán túl:
a) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
b) Vas me gye,
c) Zala me gye.

6. Kö zép-Du nán túl:
a) Fej ér me gye,
b) Ko má rom-Esz ter gom me gye,
c) Veszp rém me gye.

7. Dél-Du nán túl:
a) Ba ra nya me gye,
b) So mogy me gye,
c) Tol na me gye.

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
17/2008. (IV. 15.) ME

ha tá ro za ta

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 59. §-ának (1)–(2) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tom, hogy

Fels mann Ba lázs Ti bor nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si 
Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
minisz te rel nök
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A Miniszterelnök
18/2008. (IV. 15.) ME

ha tá ro za ta

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 59. §-ának (1)–(2) be kez dé se alap ján meg ál la pí tom, hogy

dr. Rapi Ilo na Ka ta lin nak, az Egész ség ügyi Miniszté rium szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa

2008. áp ri lis 14-ei ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
minisz te rel nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga – a föld ren de zõ és föld ki -
adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dés és 9.  § alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a pit va ro si Fel sza ba du lás Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Pit va ros, Kos suth u. 33–35., Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2008. má jus 20. (kedd) 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada ta it a táb lá zat tar tal maz za.

Te le pü lés: Amb róz fal va (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

016/5 szán tó 0,0857 2,98

020/3 szán tó 1,7249 48,52 Ki ad ha tó 1729/4852 tul. h. (17,29 AK)

020/15 szán tó 3,2244 134,46 Ki ad ha tó 504/13446 tul. h. (5,04 AK)

022/10 szán tó 4,6016 158,60 Ki ad ha tó 396/15860 tul. h. (3,96 AK)

022/29 erdõ, szán tó 24,3954 962,55 Ki ad ha tó 517/96255 tul. h. (5,17 AK)

038/8 erdõ 0,7932 5,24

040 le ge lõ, erdõ 19,8930 71,60

045 le ge lõ 5,9985 20,99

052 erdõ, szán tó 1,5009 14,66

053/3 szán tó 0,9153 31,85 Ki ad ha tó 185/3185 tul. h. (1,85 AK)

053/6 szán tó 7,8364 153,67 Ki ad ha tó 9109/15367 tul. h. (91,09 AK)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

055 erdõ 6,3141 41,67

057 le ge lõ 8,5931 26,28

Te le pü lés: Csa ná dal ber ti (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

02/2 szán tó 0,2317 8,06

03/8 rét, le ge lõ,
szán tó

1,9750 48,49 Ki ad ha tó 473/4849 tul. h. (4,73 AK)

03/12 le ge lõ 2,4841 33,41 Ki ad ha tó 2926/3341 tul. h. (29,26 AK)

03/18 rét, szán tó 3,9142 110,23 Ki ad ha tó 254/11023 tul. h. (2,54 AK)

011/19 szán tó 1,3750 56,83 Ki ad ha tó 898/5683 tul. h. (8,98 AK)

011/20 szán tó 1,1028 44,01 Ki ad ha tó 563/4401 tul. h. (5,63 AK)

011/21 szán tó 1,0730 41,38 Ki ad ha tó 405/4138 tul. h (4,05 AK)

011/23 szán tó 1,4233 52,31 Ki ad ha tó 1393/5231 tul. h. (13,93 AK)

011/30 szán tó 0,2133 8,89

011/44 szán tó 0,9069 31,79 Ki ad ha tó 1596/3179 tul. h. (15,96 AK)

011/48 gyep, szán tó,
mo csár

4,8236 26,85 Ki ad ha tó 1373/2685 tul. h. (13,73 AK)

019/15 szán tó 0,2448 4,26

019/91 szán tó 5,7988 173,05 Ki ad ha tó 428/17305 tul. h. (4,28 AK)

019/24 szán tó 3,2422 93,74 Ki ad ha tó 358/9374 tul. h. (3,58 AK)

019/35 szán tó, árok 10,5196 284,02 Ki ad ha tó 1298/28402 tul. h. (12,98 AK)

019/40 rét 4,4181 84,39

019/46 szán tó 0,3603 12,54

036/7 erdõ 0,5521 3,64

036/42 rét, le ge lõ 5,2669 40,52

036/43 rét 1,3699 26,17

036/68 szán tó 0,5488 13,34

036/69 szán tó 0,2525 6,14

036/78 le ge lõ 3,0266 41,16 Eb bõl 721 m2 nagy sá gú 0,89 AK ér té kû
föld te rü let vo nat ko zá sá ban ter mõ föld vég -
leges más célú hasz no sí tá sát en ge dé lyez te
a Ma kói Föld hi va tal a Csa ná dal ber ti
Község Önkormányzata részére

038/10 szán tó 2,7278 85,08 Ki ad ha tó 2223/8508 tul. h. (22,23 AK)

038/12 szán tó 4,5130 139,65 Ki ad ha tó 1412/13965 tul. h. (14,12 AK)

040/7 rét, szán tó 3,0301 40,40

040/17 le ge lõ, erdõ 16,6662 127,78 Ki ad ha tó 4228/12778 tul. h. (42,28 AK)

040/20 víz ál lás, gyep, 
szán tó

5,3198 30,46 Ki ad ha tó 1365/3046 tul. h. (13,65 AK)

052/3 szán tó 0,0901 3,14

055/16 le ge lõ, szán tó 2,9271 83,93 Ki ad ha tó 471/8393 tul. h. (4,71 AK)

Te le pü lés: Csa nád pa lo ta (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

025/1 le ge lõ 0,7440 6,47

025/2 le ge lõ 0,9456 0,95

025/3 le ge lõ 1,6330 1,63
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

025/4 erdõ 15,0432 88,75

025/8 erdõ 5,1700 30,50

025/33 szán tó 0,3352 11,36

025/37 szán tó 50,4879 1477,25 Ki ad ha tó 818/147725 tul. h. (8,18 AK)

Te le pü lés: Ki rály he gyes (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0125/3 szán tó 1,0907 26,50 Jogi jel leg: Kö rös– Ma ros Nem ze ti Park

0137/108 le ge lõ 8,0765 70,27 Ki ad ha tó 5555/7027 tul. h. (55,55 AK)

0143 le ge lõ 2,0983 13,06 Ki ad ha tó 732/1306 tul. h. (7,32 AK)

0147/1 rét, erdõ 1,6881 11,36

0147/4 szán tó 3,2911 34,95

0147/6 szán tó 3,3549 33,13

0147/7 szán tó 3,6705 36,98

0147/8 szán tó 1,8340 12,84

0151/2 szán tó 9,3250 217,45 Ki ad ha tó 633/21745 tul. h. (6,33 AK)

0151/4 szán tó 3,9876 93,85 Ki ad ha tó 1507/9385 tul. h. (15,07 AK)

0151/7 szán tó 4,2121 110,91 Ki ad ha tó 898/11091 tul. h. (8,98 AK)

0156/11 le ge lõ 0,1731 0,61

0157 le ge lõ 3,5103 6,01

0158/16 szán tó 24,8941 801,51 Ki ad ha tó 12816/80151 tul. h. (128,16
AK)

0158/6 szán tó 3,8193 53,05

0158/7 rét, szán tó 5,6952 64,79 Ki ad ha tó 5434/6479 tul. h. (54,34 AK)

0161 le ge lõ 0,0982 0,34

0163/15 szán tó 13,2950 274,73 Ki ad ha tó 15292/27473 tul. h. (152,92
AK)

0163/20 szán tó 37,7701 1280,41 Ki ad ha tó 9878/128041 tul. h. (98,78 AK)

0163/10 szán tó 1,1085 20,17

0165 rét 4,3002 37,41

0166/3 szán tó 18,7029 408,39 Ki ad ha tó 7701/40839 tul. h. (77,01 AK)

0166/4 rét, szán tó 24,9641 491,34

0173/5 rét, szán tó 46,2845 908,15 Ki ad ha tó 1347/90815 tul. h. (13,47 AK)

0173/2 rét 3,2122 20,24

Te le pü lés: Nagy ér (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

05/8 rét, szán tó 12,6890 381,43 Ki ad ha tó 446/38143 tul. h. (4,46 AK)

016/7 rét 3,7451 3,75

016/8 rét 3,8880 3,89

016/9 szán tó 6,3260 167,95 Ki ad ha tó 9833/16795 tul. h. (98,33 AK)

036/17 rét, szán tó 5,9088 106,43 Ki ad ha tó 761/10643 tul. h. (7,61 AK)

047 rét 4,2401 4,24

059/1 szán tó 5,5106 116,23 Ki ad ha tó 1270/11623 tul. h. (12,70 AK)

061/23 rét, szán tó 11,3896 250,93 Ki ad ha tó 673/25093 tul. h. (6,73 AK)

077/7 rét, szán tó 6,1480 98,97 Ki ad ha tó 684/9897 tul. h. (6,84 AK)

081 erdõ 0,5204 3,43

082 le ge lõ 0,7065 6,15
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

087/1 rét 0,0547 0,05

090 rét 0,0637 0,06

092/1 erdõ, rét 2,1591 14,79

097/9 le ge lõ, szán tó, 
erdõ

14,5651 145,05

098 erdõ 0,4192 4,07

0100 erdõ 0,2671 1,76

0103/16 erdõ 0,0295 0,19

0103/17 erdõ 0,1090 0,72

0103/27 le ge lõ, anyag -
gö dör

38,7190 310,26

0105 erdõ 0,2773 1,83

0106/2 erdõ 0,1705 1,13

Te le pü lés: Pit va ros (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

015/5 le ge lõ 0,1396 3,03

015/24 le ge lõ 0,0215 0,47

017/6 szán tó 0,1353 4,71

024/44 le ge lõ 5,0857 110,36

026/2 erdõ 0,3171 2,09

032/3 le ge lõ 1,5386 33,39

034/1 le ge lõ 0,9956 21,60

034/3 le ge lõ 1,8711 40,60

034/5 le ge lõ,
csa tor na

0,6594 13,08

035/2 szán tó 0,6741 23,46

036/4 rét, le ge lõ,
erdõ, szán tó

86,8838 2576,24 Ki ad ha tó 5336/257624 tul. h. (53,36 AK)

040/13 rét, szán tó,
erdõ

91,1108 2854,24 Ki ad ha tó 1390/285424 tul. h. (13,90 AK)

042/2 erdõ 1,7995 11,88

046/18 szán tó 0,2280 5,54

046/20 szán tó 0,1559 3,79

060/3 szán tó 0,3234 7,86

080/7 rét, szán tó 4,1034 63,69

080/26 szán tó 2,2758 53,83 Ki ad ha tó 2619/5383 tul. h. (26,19 AK)

080/27 szán tó 2,9767 103,59 Ki ad ha tó 190/10359 tul. h. (1,90 AK)

080/28 rét 0,6184 4,70

084/44 erdõ, rét 3,2220 22,41

084/45 erdõ 4,6038 30,39

Te le pü lés: Me zõ he gyes (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0513/24 szán tó 31,2468 1000,06 Ki ad ha tó 4180/100006 tul. h. (41,80
AK)

0536/22 szán tó 17,7435 608,47

0584/8 szán tó 123,6345 4825,96 Ki ad ha tó 132/482596 tul. h. (1,32 AK)

0584/40 szán tó 125,4771 5097,34 Ki ad ha tó 2094/509734 tul. h. (20,94
AK)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0633/1 szán tó 69,5966 2198,16 Ki ad ha tó 324/219816 tul. h. (3,24 AK)

0635 le ge lõ 0,7801 25,04

0636 le ge lõ 0,0126 0,40

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a
sor so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv hez.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.)

h i r d e t m é n y e

A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott ság ról
 szóló 1993. évi II. tör vény 4/B. § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg a Tó sze gi Pe tõ fi Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban nyil ván tar tott, rész arány-föld tu laj don nak meg -
fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Tó szeg, Rá kó czi u. 37., Pol gár mes te ri Hi va tal

Sor so lá si idõ pon tok: 

1. 2008. má jus 5., 9.00 óra.
A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Tó sze gi Pe tõ fi Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén rész -
arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek, akik a 2001. évi CXVIII. tör vény 5/B.  § (1) be kez dé se
alap ján ha tár idõ ben ké rel met nyúj tot tak be.

2. 2008. má jus 6., 9.00 óra.
A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Tó sze gi Pe tõ fi Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén rész -
arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Ti sza je nõ

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

05/6 szán tó 0,8588 29,89 29,89

09/16 gyep(le ge lõ) 0,1275 0,48 0,48 Ve ze ték jog Hely kö zi Táv be szé lõ
Igaz ga tó ság ja vá ra

016/7 szán tó 0,2707 5,66 5,66 –

024/18 szán tó 0,8719 22,84 22,84 –
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

024/22 szán tó 0,8750 24,20 24,20 –

024/51 szán tó 0,9428 28,84 28,84 –

024/63 szán tó 0,5456 15,37 15,37 –

024/64 szán tó 0,6591 16,61 16,61 –

024/72 szán tó 0,1666 4,20 4,20 –

024/73 szán tó 0,0455 1,15 1,15 –

031/22 szán tó 0,1050 2,19 2,19 –

032/31 szõ lõ 0,2060 4,31 4,31 –

034/57 szán tó 2,0252 44,84 10,29 –

034/61 szán tó 2,3269 44,27 11,27 –

034/62 szán tó 0,0161 0,25 0,25 –

034/66 szán tó 0,9580 20,02 20,02 –

034/67 szán tó 0,6584 13,76 13,76 –

034/69 szán tó 0,3093 6,46 6,46 –

034/72 szán tó 0,0421 0,66 0,66 –

034/74 szán tó 0,0247 0,39 0,39 –

044/23 szán tó 0,0248 0,39 0,39 –

044/26 szán tó 0,4482 9,37 9,37 –

044/66 szán tó 0,7088 14,58 14,58 –

048/22 szán tó 0,2487 5,20 5,20 –

050/12 szán tó 9,7735 106,40 106,40 –

070/43 szán tó 0,0630 0,98 0,98 –

072/43 szán tó 0,0513 1,07 1,07 –

072/61 szán tó 1,7165 32,52 0,49 –

076/29 szán tó 0,0357 0,75 0,75 –

078/54 a
   b

szán tó
gyü möl csös

0,0527
0,3653

0,55
18,36

0,08
2,83

–

078/77 szán tó 0,3556 3,70 3,70 –

081/9 szán tó 0,0514 0,80 0,80 –

081/19 szán tó 0,0557 0,87 0,87 –

083/53 szán tó 0,1128 1,76 1,76 –

083/57 szán tó 0,1397 2,92 2,92 –

083/74 gyep (rét) 0,4405 12,25 12,25 –

083/82 a
   b

szõ lõ
szán tó

0,5034
0,2836

10,52
4,42

10,52
4,42

–

0118/14 szõ lõ 0,0952 1,99 1,99 –

0118/17 gyü möl csös 0,5629 29,33 4,35 –

0118/18 a
    b

szán tó
gyü möl csös

0,2033
0,5059

3,17
26,36

3,17
26,36

–

0118/19 gyü möl csös 0,8868 46,20 6,90 –

0118/26 szán tó 1,9321 30,14 30,14 Ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sa
Észak-Al föl di Re gi o ná lis Köz igaz -
ga tá si Hi va tal
M.Á. tu laj don jog bejegyzési
kérelme
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

0118/28 szán tó 0,2425 3,78 3,78 Ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sa
Észak-Al föl di Re gi o ná lis Köz igaz -
ga tá si Hi va tal
M.Á. tu laj don jog bejegyzési
kérelme

0118/31 a
    b

gyü möl csös
szán tó

4,1577
1,6320

187,93
25,46

187,93
25,46

Ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sa
Észak-Al föl di Re gi o ná lis Köz igaz -
ga tá si Hi va tal
M.Á. tu laj don jog bejegyzési
kérelme

0121/9 a
   b
   c

gyü möl csös
gyep (rét)
gyep (rét)

0,2845
0,2700
0,1675

8,65
2,35
1,46

8,65
2,35
1,46

Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to -
sí tó hasz ná la ti jog JNK-Szol nok
Me gyei Föld hi va tal javára

0123 szán tó 0,6261 13,09 13,09 –

0124/15 szán tó 0,0761 1,19 1,19 –

0124/55 a
    b

szán tó
gyü möl csös

0,4800
0,4704

7,49
14,30

7,49
14,30

–

0154/15 a
    b

szán tó
gyep (le ge lõ)

3,5440
0,2744

60,27
0,47

34,20
0,27

NATURA 2000

0154/28 szán tó 1,0466 17,63 17,63 NATURA 2000

0154/29 a
    b

szán tó
gyep (le ge lõ)

1,0038
0,1313

20,06
0,22

20,06
0,22

NATURA 2000

0156/21 szán tó 5,8943 95,14 59,58 –

0156/28 a
    b

szán tó
gyep (le ge lõ)

4,2541
0,8042

87,71
3,06

87,71
3,06

Ivó víz ve ze té si szol gal mi jog

0158/2 szán tó 1,2480 12,98 12,98 –

0158/3 szán tó 8,1720 84,99 84,99 –

0163/18 szán tó 2,2379 46,77 46,77 –

0163/22 szán tó 5,0255 54,00 54,00 –

0168/25 szán tó 0,2895 4,52 4,52 –

0168/28 szán tó 1,4431 26,34 26,34 –

0169/52 szán tó 1,3823 47,14 47,14 –

0169/64 szán tó 0,3400 11,01 11,01 Ve ze ték jog Hely kö zi Táv be szé lõ
Igaz ga tó ság javára

0171/11 szán tó 1,9035 29,11 29,11 –

0171/12 szán tó 1,7623 27,49 7,49 –

0171/14 a
    b

szán tó
gyep (le ge lõ)

26,9288
0,0428

513,61
0,07

513,61
0,07 –

0173/37 szán tó 0,1828 3,82 3,82 –

0173/40 szán tó 0,1262 2,64 2,64 –

0173/51 szán tó 2,6586 30,00 30,00 –

0173/56 szán tó 13,3985 176,72 176,72 –

1665 zártk. szán tó 0,2022 4,23 4,23 –
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Te le pü lés: Ti sza vár kony

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
 kor lá to zá sok

480/36 belt szán tó 3,0435 93,38 45,85 –

0113/6 a
   b

szán tó
gyep (le ge lõ)

0,3550
0,0755

8,95
0,57

8,95
0,57

–

0116/16 szán tó 1,7335 49,83 14,50 –

0116/21 szán tó 0,8162 30,01 30,01 –

0116/25 szán tó 2,0763 59,33 21,98 –

0117/1 a
   b

szán tó
gyep (le ge lõ)

2,7671
0,3780

75,24
2,87

75,24
2,87

–

0117/9 szán tó 1,6438 45,25 4,25 –

0118/10 szán tó 7,7002 34,65 34,65 –

0138/6 szán tó 24,5213 510,00 16,88 –

0146/4 szán tó 0,2230 3,48 3,48 –

0146/5 szán tó 0,3744 5,84 5,84 –

0149/10 szán tó 0,0638 1,00 1,00 –

0149/18 a szán tó 0,4925 13,42 13,42 –

0159/11 gyep (le ge lõ) 0,2301 0,87 0,87 –

0164/1 gyep (le ge lõ) 0,9750 3,71 3,71 –

0185/28 gyep (le ge lõ) 1,0250 7,79 7,79 –

0194/4 szán tó 1,0174 21,26 18,54 –

Te le pü lés: Tó szeg

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes 

AK-ér ték
Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

722/4 bel szán tó 1,3811 34,80 34,80 –

1097/28 bel szán tó 1,7287 36,13 36,13 Ve ze ték jog EON ja vá ra

1161/16 bel szán tó 1,9702 30,74 30,74 Ve ze ték jog EON ja vá ra

017/10 erdõ 0,4626 4,81 4,81 Át já rá si és út szol gal mi jog

048/8 b szán tó 0,7100 14,84 14,84 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz -
to sí tó hasz ná la ti jog JNK-Szol nok
Me gyei Föld hi va tal ja vá ra

048/17 a
   c
   f
   g

gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (le ge lõ)

0,3974
1,2333
6,9208
1,5242

3,46
21,46

120,42
5,79

3,46
21,46

120,42
5,79

–

055/7 szán tó 1,7109 26,69 26,69 –

074/4 szán tó 0,3605 5,62 5,62 –

079/11 szán tó 3,5307 55,08 55,08 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz -
to sí tó hasz ná la ti jog JNK-Szol nok
Me gyei Föld hi va tal ja vá ra
NATURA 2000

081/19 a
   c

gyep (le ge lõ)
gyep (le ge lõ)

0,2575
0,1477

3,81
0,56

3,81
0,56

NATURA 2000

081/21 szán tó 36,5559 687,20 687,20 –

081/22 szán tó 52,3826 773,85 17,64 NATURA 2000

084 a
   b

gyep (le ge lõ)
szán tó

95,3251
14,1074

491,57
276,14

314,76
176,81

NATURA 2000
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2)
Összes 

AK-ér ték
Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

086/2 szán tó 2,0000 41,80 41,80 –

088/16 a
   b
   c

szán tó
gyep (le ge lõ)
gyep (le ge lõ)

83,0188
46,3667

1,5393

1685,10
104,70

5,85

103,20
6,41
0,36

NATURA 2000

090/8 szán tó 1,1926 34,20 34,20 Ve ze ték jog EON ja vá ra

090/18 szán tó 10,5581 258,47 5,90 Ve ze ték jog EON ja vá ra
M.Á. tu laj don jog be jegy zés irán ti
ké rel me

094/1 szán tó 1,8079 28,20 5,20 –

0110/9 szán tó 1,5063 37,96 37,96 –

0114/6 szán tó 0,1500 5,22 5,22 –

0114/15 erdõ 0,2160 2,25 0,04 –

0114/25 szán tó 23,2058 605,22 29,98 –

0135/7 szán tó 0,7012 19,58 19,58 –

0135/11 szán tó 1,8871 70,75 70,75 –

0148/4 a szán tó 1,1510 17,96 17,96 –

0153/2 szán tó 0,9800 19,95 0,03 Bá nya szol gal mi jog ÁFOR ja vá ra

0164/5 a
   b

szán tó
gyep (rét)

0,2262
0,2882

5,00
2,51

5,00
2,51

Bá nya szol gal mi jog MOL Rt. ja vá -
ra

0166/4 szán tó 1,7407 43,87 43,87 –

0179/40 szán tó 0,2232 1,97 1,97 –

0187 erdõ 1,8746 19,50 19,50 NATURA 2000

0218 gyep (le ge lõ) 0,8682 3,30 3,30 Gáz ve ze ték szol gal mi jog TIGÁZ
Rt. ja vá ra

3168 zk erdõ 0,3993 4,71 4,71 –

3867 kert 0,0964 4,36 4,36 –

Te le pü lés: Ve zseny

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

03 szán tó 1,2080 30,44 30,44 –

09/12 szán tó 0,2485 3,88 3,88 –

011/71 szán tó 1,8528 28,90 7,90 –

011/105 szán tó 0,0763 1,19 1,19 –

019/7 szán tó 4,4737 60,15 13,53 Épí té si ti la lom és ma gas sá gi kor lá -
to zás Ti sza je nõ köz ség Ön kor -
mány za ta ja vá ra

019/9 erdõ 56,4353 559,53 346,38 KÖTIKÖVIZIG vé de lem re ter ve -
zett jogi jel leg fel jegy zé se irán ti
ké rel me
NATURA 2000

019/11 erdõ 26,1340 230,99 162,80 KÖTIKÖVIZIG vé de lem re ter ve -
zett jogi jel leg fel jegy zé se irán ti
ké rel me
NATURA 2000

023/7 szán tó 9,2311 120,71 7,91 –

023/10 szán tó 9,6560 106,50 35,17 –
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK-ér ték

Sor so lan dó 
AK-ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zá sok

028/14 szán tó 1,6602 25,90 5,68 –

028/33 szán tó 1,7608 27,47 8,00 –

036/6 szán tó 0,2870 4,48 4,48 –

046/32 erdõ 1,7977 21,21 21,21 NATURA 2000

054/1 erdõ 31,0444 366,32 366,32 –

056/10 szán tó 40,6791 696,67 191,27 –

056/11 erdõ 5,0148 59,17 59,17 –

056/16 szán tó 0,8613 18,00 5,00 –

065/25 szán tó 3,8959 78,00 78,00 –

065/26 szán tó 3,7489 75,70 75,70 –

065/30 szán tó 6,5689 136,00 16,00 –

065/32 szán tó 1,0471 23,00 4,37 –

065/40 szán tó 6,7940 87,29 87,29 –

065/43 szán tó 30,2397 647,80 162,14 –

065/48 gyep (le ge lõ) 8,7189 33,13 33,13 –

067/13 erdõ 6,1998 73,16 73,16 –

072/9 szán tó 28,0213 695,48 695,48 –

075/2 szán tó 9,4175 209,29 209,29 –

080/11 szán tó 5,2190 111,87 2,00 –

080/15 szán tó 12,0434 234,07 21,12 Ve ze ték jog Hely kö zi Táv be szé lõ
Igaz ga tó ság ja vá ra

080/25 szán tó 1,4506 25,00 17,42 –

080/31 szán tó 0,8431 16,19 4,92 –

080/36 szán tó 18,7338 449,23 17,04 –

093/13 szán tó 26,1154 501,47 34,86 Gáz ve ze ték szol gal mi jog TIGÁZ
Rt. ja vá ra

1045 zk gyep (rét) 0,0800 1,39 1,39 Ve ze ték jog Hely kö zi Táv be szé lõ
Igaz ga tó ság javára

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész let re vo nat ko zó csere-
 megállapodásokat a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal figye lembe ve szi.

A kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pig le het a Jász-Nagykun-
 Szolnok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz be nyúj ta ni. A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir -
de tés re ke rül.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre való hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz cím zett, de a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (5000 Szol nok, Kos suth La jos út 2.) ki fo gást nyújt hat be.

Gomb ár Mi hály s. k.,
fõ igaz ga tó – föld mû ve lés ügyi igaz ga tó
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti
 Bizottság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem -
ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel -
adatairól  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  §
a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007.
de cem ber 13-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

86/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Ke re pe si úti te me tõ ben
az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír

9 4 1

9 4 3

9 4 4

9 4 5

9 4 6

9 4 60

9 4 66

9 4 71

11 1 24

11 1 40

11 1/a 19

11 1/a 48

11 4 12

11 4 44

11 5 11

11 10 5

17/1 1 45

17/1 1 77

17/1 1 78

17/1 1 103

17/2 1 74

Bal ár kád sor 4

Bal ár kád sor 17

Bal ár kád sor 20

Bal ár kád sor 32

Bal ár kád sor 37

Bal ár kád sor 50

Bal ár kád sor 182. csf.

Par cel la Sor Sír

Bal ár kád sor 242. csf.

Bal ár kád sor k-1

Jobb ár kád sor 15

Jobb ár kád sor 31

Jobb ár kád sor 136. csf.

Jobb ár kád sor 137. csf.

Jobb ár kád sor k-4

20 2 41

20/1 1 80

24 2 59

24 4 39

24/1 1 75

25 1 24

25 8 2

26/1 1 36

26/2 1 18

28 dísz sor 23

28 1 34

28 1 58

28 1 117

28 1/a 14

28 2 14

28 8 8

29/1 4 12

29/2 1 13

29/2 2 32

29/2 3 12

29/3 1 77

32 1 17

33 1 8

33 1 50

33 4 13

33/3 1 18

34 1 31

34 1 53

34 1 66

34 2 73

34 2 105

34 2 109

34 3 14

34 3 33

34 5 2

34 6 4

34 6 14

34 7 28
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Par cel la Sor Sír

34 11 13

34 14 19

34 14 20

34 16 14

34/1 1 8

34/1 1 9

34/1 2 16

34/1 3 8

34/1 3 13

35 1 58

35 1 76

35 1 97

35 2 111

35 4 18

35 8 5

35 11 16

35 12 9

35 12 14

35 12 15

35 15 10

36/1 1 3

36/1 1 36

36/1 2 26

36/1 3 18

37 1 76

37 2 83

37 3 74

37 5 40

37/1 1 37

37/1 2 19

37/1 2 33

39 1 28

39 1 122

39 2 111

40 1 13

40 3 115

41 1 77

41 13 4

41/1 1 62

41/1 3 25

42 1 15

43 1 16

43 2 59

Par cel la Sor Sír

44/1 1 85

45 1 113

46 1 46

46 2 22

46 3 49

46 4 9

46 7 24

46/1 1 16

47 1 93

47 4 26

47 6 20

47 9 33

47/1 1 39

48/1 3 63

48/2 2 16

48/2 2 53

48/2 3 6

48/3 2 26

50/1 2 31

51 1 6

51 1 108

51 15 3

52 1 108

53 1 66

54 2 81

55 1 10

55 1 106

56 1 27

56 1 111

Bal fal mel lett 27

Bal fal mel lett 69

Bal fal mel lett 83

Bal fal mel lett 86

Bal fal mel lett 163

Bal fal mel lett 208

Bal fal mel lett 372

Bal fal mel lett 555

Bal fal mel lett 568

Bal fal mel lett 575

Jobb fal mel lett 103

Jobb fal mel lett 250

Jobb fal mel lett 390

Jobb fal mel lett 397
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2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2008.
feb ru ár 20-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

10/2008. szá mú ha tá ro za tá val „B” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

VK7 8 1

3. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2008. feb ru ár 20-án
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

9/2008. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Szoko lyi Ala jos sír -
helyét:

Ber ne ce ba rá ti, Be ren cei-Fel sõ te me tõ, II. vi lág há bo rús
ka to nai sí rok sora 10. sír hely.

4. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2008. már ci us 26-án
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

21/2008. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Fi u mei úti te me tõ (1086 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

29/3 3 58

5. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2008. már ci us 26-án
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

22/2008. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Fi u mei úti te me tõ (1086 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

47 4 22

6. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2008. már ci us 26-án
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

24/2008. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lye ket:

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

30/2 1 44

Rá kos ke reszt úri Új köz te me tõ (1108 Bu da pest, Koz -
ma u. 8–10.)

Par cel la Sor Sír

175/0 15 42

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
el nök
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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 – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
te szi köz zé:

663613D
958496G
543916B
408770D
682089H
924646F
268184F
945037F
644507C
408124E
865660G
259895C
230191E
254294H
527369D

431770E
373730D
335458H
150000D
301062E
033615B
503263D
907103F
699107D
609304B
750537A
735028A
725188H
781455F
437768B

347739B
917321H
885078F
189014C
160202E
078726G
106508C
458878C
628268C
779384C
116879D
280327D
351160E
857421E
857779E

038794E
881758E
904020E
351157E
972911D
329184D
329185D
066070E
395258E
004743C
106510C
547612C
741669F
559109C
549734D

624670C
360831H
033643E
244107D
793381H
671294E
668504F
509659E
493675G
148200F
801230D
338195H
428971C
905991G
677584C
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364582B
070810C
036608A
090374G
294389D
764638B
133256H
637581H
136554E
592451D
797330F
003601I
055792E
960355C
531993A
735743F
791609B
378234F
698503F
987707C
019697F
660263A
621242E
317136B
013939E
210408G
073655G
180141A
672838F
707572B
265559D
388139G
970617H
081658D
260205B
888141H
338061C
470593D
645901F
343507C
282128F
211793C
354409F
376004A
249046F

578035F
480397E
453722G
627428F
717461A
882734D
148390G
466888G
726166D
562592A
392921H
905212C
095129A
700948H
562168E
229389F
342107A
591540D
837564E
009602H
485508C
620239H
492163B
379908E
286743G
510392D
795534B
211366C
558599H
128337E
048436E
225262H
871789C
331319C
931209H
072751A
375694E
682190A
634755H
388442C
360558A
241958G
700299E
131666G
129209C

943319D
863471A
097757H
030206G
014577B
814381C
482172A
177430H
915818C
360338E
647803F
834192F
562241E
470423D
820397A
076006E
928651B
721576D
350556D
211025E
165647A
308596D
664740G
263331A
903696A
098011E
887138E
795681A
033274B
320803A
445121G
107421C
986417F
394176E
091379C
907278D
354211B
091018B
098645D
926841B
107912B
624476A
338596C
980914A
245356D

794728B
871233H
875913D
078145A
793774B
500593F
439689G
491161A
806704B
038670C
863079C
551876A
650261H
980101C
112312G
474001H
795763F
218152A
162172H
814968E
782654F
957364A
339852G
919629A
875986D
638733C
037162G
877255E
906938C
330290E
116612B
248800B
595550C
944231F
789741E
434587E
371914H
066515C
649192E
825212H
454689C
571196D
408656F
731013E
753256E

349755C
171023D
271712E
131695D
756626F
990168G
679239A
614049C
612987C
493862F
573995D
902384E
122284A
915807D
546943H
764898D
745366F
077971E
970074D
672121E
426826C
060585F
040181F
242937C
406903B
138755D
394248D
909852C
037838F
706234D
500892E
822407B
095070B
304483D
288075D
338973A
990568G
873274F
441886C
857860H
330591C
079890F
392407G
668492F

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

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

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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



2008/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3229

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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 ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.1121 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407
08.1121 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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