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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XLVI.
tör vény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl*

Az Or szág gyû lés fel is mer ve, hogy az em be rek biz ton -
sá gos élel mi szer rel tör té nõ el lá tá sá hoz a tel jes élel mi szer -
lánc egy sé ges és fo lya ma tos ha tó sá gi fel ügye le te szük sé -
ges, az Eu ró pai Unió sza bá lyo zá sá val össz hang ban a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény célja

1. § A tör vény cél ja az élel mi szer lánc sze rep lõ i re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sá val és egy sé ges ha -
tó sá gi fel ügye le té nek meg te rem té sé vel

a) a vég sõ fo gyasz tók egész sé gé nek, a fo gyasz tók és az 
élel mi szer-vál lal ko zá sok ér de ke i nek vé del me, va la mint a
biz ton sá gos, il let ve a meg fe le lõ mi nõ sé gû élel mi szer elõ -
ál lí tá sá hoz, to váb bá az élel mi sze rek nem zet kö zi ke res ke -
del mé hez szük sé ges ga ran ci ák biz to sí tá sa;

b) az élel mi szer lánc ban a le het sé ges koc ká za ti té nye -
zõk szá má nak csök ken té se ér de ké ben – fi gye lem mel a la -
kos ság egész sé ges és biz ton sá gos élel mi szer rel  való el lá -
tá sá ra – a he lyi, il let ve re gi o ná lis kis ter me lõi élel mi szer-
elõ ál lí tás és ér té ke sí tés elõ se gí té se;

c) az ál la tok egész sé gé nek meg õr zé se, az em be rek
egész sé gét is ve szé lyez te tõ, va la mint nagy gaz da sá gi kárt
oko zó jár vá nyos ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé nek és le küz -
dé sé nek biz to sí tá sa, az élõ ál la tok és ál la ti ere de tû ter mé -
kek nem zet kö zi ke res ke del mé nek biz to sí tá sá hoz szük sé -
ges ga ran ci ák el éré se, to váb bá az ál lat gyó gyá sza ti ter mé -
kek biz ton sá gos elõ ál lí tá sá nak, ke res ke del mé nek, fel hasz -
ná lá sá nak biz to sí tá sa;

d) a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek meg óvá sa a ká ro sí tó
szer ve ze tek tõl, va la mint a nö vény vé de lem mel kap cso la -
tos ve szé lyek meg elõ zé se, il let ve el há rí tá sa az em ber és az
ál lat egész sé gét, a kör nye zet és a ter mé szet vé del mét szol -
gá ló in téz ke dé sek el sõbb sé gé nek biz to sí tá sá val, va la mint
a nö vény vé de lem mel össze füg gõ biz ton sá gi sza bá lyok be -
tar tá sá val;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

e) az em ber i fo gyasz tás ra ke rü lõ, va la mint az élel mi -
sze rek alap anya gá ul szol gá ló, to váb bá a ta kar má nyo zás ra
szánt nö vé nyek szennye zé sek tõl men tes ter mõ föl dön tör -
té nõ ter mesz té sé nek el éré se;

f) az ál la tok, köz vet ve az em ber egész sé gét nem ve szé -
lyez te tõ, biz ton sá gos és meg fe le lõ mi nõ sé gû ta kar mány
fel hasz ná lá sa ré vén a ta kar mány fel hasz ná lók ér de ke i nek,
a vég sõ fo gyasz tók biz ton sá gá nak vé del me, a kör nye zet -
vé del mi szem pon tok ér vény re ju tá sá nak elõ se gí té se.

A tör vény hatálya és alkalmazási köre

2. § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed mind azon ter mé sze tes 
sze mély re, jogi sze mély re és jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet re, aki (amely) az élel mi -
szer lánc sze rep lõ je.

(2) A tör vény al kal ma zá si köre ki ter jed

a) az élel mi szer ter me lé sé re, elõ ál lí tá sá ra, szál lí tá sá ra,
tá ro lá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra;

b) a va don élõ nö vény be gyûj té sé re, a ki fo gott hal és az
el ej tett vad szál lí tá sá ra és fel hasz ná lá sá ra;

c) az élel mi szer rel érint ke zés be ke rü lõ ter mék, cso ma -
go ló anyag, esz köz, gép elõ ál lí tá sá ra és for ga lom ba ho za -
ta lá ra;

d) az élel mi szer-, ta kar mány és élõ ál lat-szál lí tó jár mû -
vek re, azok fer tõt le ní té sé re;

e) az ál lat tar tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra, szál lí tá sá ra, 
le vá gá sá ra, le ölé sé re, gyógy ke ze lé sé re, egész sé gi ál la po -
tá nak vizs gá la tá ra;

f) az en ge dély kö te les ter mék, ál lat gyó gyá sza ti ter mék,
kü lön jog sza bály sze rint be je len té si kö te le zett ség mel lett
for ga lom ba hoz ha tó élel mi szer im por tá lá sá ra, elõ ál lí tá sá -
ra, ki sze re lé sé re, for ga lom ba ho za ta lá ra, tá ro lá sá ra, szál lí -
tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra, va la mint az ezek kel össze füg gés -
ben tör té nõ szak ta nács adás ra;

g) az élõ ál lat, nö vény, ezek sza po rí tó anya gá nak, ál la ti
vagy nö vé nyi ter mék nek, ta kar mány nak az or szág te rü le -
té re tör té nõ be ho za ta lá ra, az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki -
vi te lé re, va la mint az or szág te rü le tén – a le szál lás nél kü li
légi for ga lom ki vé te lé vel – tör té nõ át vi te lé re;

h) a ter mõ föld, er dõ- és egyéb nö vé nyi ve ge tá ció szá -
má ra al kal mas te rü let, vagy olyan do log (esz köz, be ren de -
zés) bir tok lá sá ra, hasz ná la tá ra, amely ben nö vény fenn tart -
ha tó, to váb bá az eze ken tör té nõ nö vény ter mesz tés re, nö -
vény, nö vé nyi ter mék hasz no sí tá sá ra (be le ért ve a le gel te -
tést is), fel dol go zá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra, tá ro lá sá ra,
szál lí tá sá ra és fel hasz ná lá sá ra;

i) a nö vé nyi, va la mint ál la ti ere de tû mel lék ter mék bir -
tok lá sá ra, gyûj té sé re, tá ro lá sá ra, ár tal mat la ní tá sá ra, szál lí -
tá sá ra, ke ze lé sé re és for ga lom ba ho za ta lá ra;

j) a la bo ra tó ri u mok te vé keny sé gé re, va la mint az ál lat -
be teg sé ge ket, il let ve az élel mi szer-fer tõ zé se ket oko zó kór -
oko zók kal foly ta tott egyes te vé keny sé gek re;
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k) a nö vény vé del mi gép, nö vény vé dõ szer ki jut ta tá sá ra
szol gá ló szó ró be ren de zés (a továb biak ban együtt: nö vény -
vé del mi gép) for ga lom ba ho za ta lá ra és üze mel te té sé re;

l) az ál la tok ete té sé re szánt ta kar mány elõ ál lí tá sá ra,
 tárolására, szál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra, fel hasz ná -
lá sá ra;

m) az élel mi szer lánc-ese mé nyek kel össze füg gõ tá jé -
koz ta tás ra.

(3) Nem ter jed ki a tör vény al kal ma zá si köre az élel mi -
sze rek ma gán ház tar tás ban, ki zá ró lag sa ját fo gyasz tás ra
tör té nõ elõ ál lí tá sá ra, va la mint – ta kar mány hi gi é ni ai szem -
pont ból – a ta kar mány hi gi é nia kö ve tel mé nye i nek meg ha -
tá ro zá sá ról  szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005.
ja nu ár 12-i 183/2005/EK ren de le te 2. cik ke (2) be kez dé sé -
nek a)–d) pont já ban sza bá lyo zott te vé keny sé gek re.

Értelmezõ rendelkezések

3. § E tör vény al kal ma zá sá ban a mel lék let ben sze rep lõ
ki fe je zé sek alatt az ott meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell ér -
teni.

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

4. § Az élel mi szer lánc ha tó sá gi fel ügye le te ki ter jed
a) a ter mõ föld vé del mét szol gá ló, a ter mõ föld rõl  szóló

tör vény ben, va la mint a ter mõ föld vé del mé rõl  szóló tör -
vény ben nem sza bá lyo zott, élel mi szer-biz ton ság gal össze -
füg gõ te vé keny sé gek re;

b) a nö vény vé dõ sze rek és ter més nö ve lõ anya gok for -
ga lom ba ho za ta lá ra, tá ro lá sá ra, ke res ke del mé re és fel hasz -
ná lá sá ra;

c) a nö vé nyek ter mesz té sé re, a nö vé nyek, nö vé nyi ter -
mé kek és egyéb anya gok hasz no sí tá sá ra, fel dol go zá sá ra,
tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra;

d) a nö vény vé del mi gé pek for ga lom ba ho za ta lá ra és
mû köd te té sé re;

e) a zöld ség és gyü mölcs ter mesz té sé re, tá ro lá sá ra és
for ga lom ba ho za ta lá ra;

f) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra,
for ga lom ba ho za ta lá ra és fel hasz ná lá sá ra;

g) az ál la tok tar tá sá nak, sza po rí tá sá nak, te nyész té sé -
nek, szál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak ál lat-egész -
ség ügyi vo nat ko zá sa i ra;

h) az ál la tok ál lat-egész ség ügyi el lá tá sá ra és fel ügye le -
té re;

i) az élel mi szer-ter me lés, -elõ ál lí tás, -fel dol go zás, -tá -
ro lás, -szál lí tás és -for ga lom ba ho za tal min den sza ka szá ra;

j) az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, ke res ke -
del mé re, és fel hasz ná lá sá ra;

k) a nö vé nyi és ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek gyûj té sé -
re, ke ze lé sé re, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta -
lá ra, fel hasz ná lá sá ra;

l) az öko ló gi ai ter me lés sel kap cso la tos fel ügye le ti fel -
ada tok el lá tá sá ra.

Alapvetõ rendelkezések

5. § (1) Élel mi szer ként, il let ve ta kar má nyo zá si cél ra
hasz nált nö vény ter mesz té se nem foly tat ha tó az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rin ti szennye zett sé gi
ha tár ér té ket meg ha la dó kon cent rá ci ó ban to xi kus anya got
tar tal ma zó ter mõ föl dön.

(2) Az in teg rált nö vény vé de lem gya kor la tá nak be tar tá -
sa, az em ber és az ál lat egész sé gé nek, va la mint a kör nye zet 
és a ter mé szet vé del mé nek szi go rú figye lembevétele és a
tech no ló gi ai elõ írások be tar tá sa mel lett a nö vény vé del mi
te vé keny ség cél ja

a) a nö vé nyek egész sé gé nek és a nö vé nyi ter mé kek mi -
nõ sé gé nek meg õr zé se

aa) meg elõ zõ in téz ke dé sek kel,
ab) a ká ro sí tók be hur co lá sá nak vagy el ter je dé sé nek

meg aka dá lyo zá sá val,
ac) a ká ro sí tók el le ni ha té kony vé de ke zés sel;
b) az olyan ve szé lyek el há rí tá sa, ame lyek a nö vény vé -

dõ sze rek al kal ma zá sa, tá ro lá sa és az azok kal  való egyéb
te vé keny ség  miatt lép het nek fel;

c) a nö vé nyek, il let ve a nö vé nyi ere de tû élel mi szer
köz vet le nül em ber i fo gyasz tás ra, il let ve élel mi szer-elõ ál -
lí tás ra al kal mas sá té te le.

(3) A nö vény vé del mi te vé keny sé get a ká ro sí tó ra cél zot -
tan, tér ben és idõ ben ok sze rû mó don és esz köz zel kell vé -
gez ni. En nek so rán ti los a gaz da sá gi nö vé nyek re ve szélyt
nem je len tõ szer ve ze tek pusz tí tá sa, élet te rük rom bo lá sa,
el ter je dé sük nö vény vé del mi esz kö zök kel  való aka dá lyo -
zá sa. A nö vény vé del mi szem pont ból hasz nos élõ szer ve -
ze tek (be le ért ve a mé he ket is) min den fej lõ dé si alak ját vé -
de ni kell.

(4) Ti los for ga lom ba hoz ni olyan nö vényt, nö vé nyi ter -
mé ket, amely a meg en ge dett ha tár ér ték nél ma ga sabb nö -
vény vé dõ szer-ma ra dé kot vagy to xi kus ve gyi anya got tar -
tal maz.

(5) Nö vé nyek ter mesz té se so rán nö vény táp lá lá si, il let ve 
ta laj vé del mi cél lal csak az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té ket meg nem ha la dó
szennye zõ anyag-tar tal mú ter més nö ve lõ anyag hasz nál ha -
tó fel.

(6) En ge dély kö te les ter mé ket Ma gyar or szá gon csak az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal ki adott en ge dély
alap ján, e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály
sze rint le het for ga lom ba hoz ni és fel hasz nál ni.

(7) A nö vény vé del mi gé pe ket az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály sze rint tí pus mi nõ sí tés alá kell vet ni 
for ga lom ba ho za ta lu kat meg elõ zõ en, to váb bá a hasz ná la -
tuk so rán két éven te idõ sza ki fe lül vizs gá lat nak kell alá -
vetni.

6. § (1) Ál la tot tar ta ni csak az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe le lõ he lyen és
mó don sza bad. Az ál la ti ere de tû élel mi szer elõ ál lí tá sa cél -
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já ból az ál lat tar tás hoz olyan, az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály sze rin ti ál lat tar tó he lyet kell lé te sí te ni,
to váb bá olyan ál lat te nyész té si és ál lat tar tá si tech no ló gi át
kell al kal maz ni, amely le he tõ vé te szi az ál la tok egész sé gé -
nek meg óvá sát, va la mint azt, hogy az így nyert ál la ti ere -
de tû élel mi szer em ber i fo gyasz tás ra, il let ve élel mi szer-
elõ ál lí tás ra al kal mas le gyen.

(2) Az ál la tok tar tá sa nem ve szé lyez tet he ti az em be rek
és ál la tok egész sé gét, jó lé tét, nem ká ro sít hat ja a kör nye ze -
tet.

(3) Az ál lat ita tá sá ra csak az ál lat és köz vet ve az em ber
egész sé gét nem ve szé lyez te tõ mi nõ sé gû vi zet sza bad fel -
hasz nál ni.

(4) E tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va -
la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak -
tu sa i ban fog lalt ki vé te lek kel ti los az ál lat tar tá sa so rán
– kü lö nö sen az ál lat sza po ro dá si vagy ter me lé si ered mé -
nye i nek nö ve lé sé re – hor mon tar tal mú, -ha tá sú vagy más
olyan anya got fel hasz nál ni, amely az em ber vagy az ál lat
egész sé gé re ká ros.

(5) Ál lat tar tá sát csak ál lat-egész ség ügyi, köz egész ség -
ügyi, ál lat jó lé ti, kör nye zet vé del mi, il let ve ter mé szet vé del -
mi in dok kal le het kor lá toz ni.

7. § A ta kar mány elõ ál lí tá sa, for ga lom ba ho za ta la és fel -
hasz ná lá sa so rán a ta kar mány

a) az ál lat ter me lõ ké pes sé gét ká ro san nem be fo lyá sol -
hat ja, köz vet le nül az ál lat vagy köz vet ve az em ber egész -
sé gét nem ve szé lyez tet he ti, il let ve ká ro sít hat ja;

b) e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott til tott anya got, il let ve e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott mennyi ség nél na -
gyobb mér ték ben nem kí vá na tos anya got nem tar tal maz -
hat;

c) mi nõ sé gét, il let ve az ál lat ter me lõ ké pes sé gét ká ro -
san be fo lyá so ló, va la mint a ta kar mány nem meg fe le lõ mi -
nõ sé gét el fe dõ tech no ló gia vagy anyag nem al kal maz ha tó.

8. § (1) Élel mi szer-vál lal ko zás csak olyan he lyen és mó -
don lé te sít he tõ, amely ese té ben biz to sí tott, hogy az élel mi -
szer az élel mi szer-biz ton sá gi és élel mi szer-mi nõ sé gi elõ -
írásoknak, va la mint a kör nye zet és az ál la tok vé del mé re
vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze rin ti kö ve tel mé nyek nek 
meg fe lel. Az élel mi szer-vál lal ko zás mû kö dé sé hez az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rin ti élel -
mi szer-ipa ri szak ké pe sí tés meg lé te szük sé ges.

(2) Ha tó sá gi el já rás so rán az élel mi szer nek az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai 
Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban fog lal tak
sze rin ti em ber i fo gyasz tás ra  való al kal mas sá gá ra vo nat ko -
zó ha tó sá gi dön tést csak az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv hoz hat.

9. § Élõ ál la tot, nö vényt vagy ezek sza po rí tó anya gát, ál -
la ti ere de tû vagy nö vé nyi ter mé ket har ma dik or szág ból az
or szág te rü le té re be hoz ni, on nan ki szál lí ta ni – az e tör vény 
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai 
Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel és ki vé te lek kel – csak ál lat-egész ség -
ügyi, il let ve nö vény-egész ség ügyi ha tár ál lo má son ke resz -
tül le het.

Tájékoztatási szabályok

10. § (1) Az élel mi szer csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba,
ha je lö lé se ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en, egy ér tel mû en,
jól ol vas ha tó an tar tal maz za az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bá lyok ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet -
le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott in for -
má ci ó kat az ott meg ha tá ro zot tak sze rint (a továb biak ban:
élel mi szer-je lö lé si elõ írások).

(2) Az élel mi szer-je lö lés és az al kal ma zott je lö lé si mód -
szer, to váb bá az élel mi sze rek meg je le ní té se (for má ja vagy
alak ja, cso ma go lá sa, be mu ta tá sá nak mód ja, kel lé kei) nem
té veszt he ti meg a vég sõ fo gyasz tót

a) az élel mi szer tu laj don sá gai – így kü lö nö sen az élel -
mi szer ter mé sze te, azo nos sá ga, jel lem zõi, össze té te le,
mennyi sé ge, el tart ha tó sá ga, szár ma zá si he lye vagy ere de -
te, il let ve elõ ál lí tá si vagy ter me lé si mód ja – te kin te té ben,

b) az ál tal, hogy az élel mi szer nek olyan ha tást vagy tu -
laj don sá got tu laj do nít, ame lyek kel az  valójában nem ren -
del ke zik,

c) an nak ál lí tá sá val vagy olyan be nyo más kel té sé vel,
hogy az élel mi szer kü lön le ges tu laj don ság gal ren del ke zik, 
ha ugyan ezek kel a tu laj don sá gok kal min den más ha son ló
élel mi szer is ren del ke zik.

(3) Az élel mi szer-je lö lés és az al kal ma zott je lö lé si mód -
szer – ha kü lön jog sza bály vagy köz vet le nül al kal ma zan dó 
eu ró pai uni ós jogi ak tus el té rõ en nem ren del ke zik – nem
tu laj do nít hat az élel mi szer nek be teg ség meg elõ zé sé re,
gyó gyí tá sá ra vagy ke ze lé sé re vo nat ko zó tu laj don sá go kat,
il let ve nem kelt he ti ezen tu laj don sá gok meg lé té nek be -
nyo má sát.

(4) A (2) és (3) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen al -
kal maz ni kell az élel mi sze rek re vo nat ko zó rek lám ra.

(5) A (2)–(4) be kez dés ren del ke zé sei a fo gyasz tó vé de -
lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi
ren del ke zé sek.

11. § Ta kar mány csak ak kor hoz ha tó for ga lom ba, ha
cso ma go ló esz kö zén, cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar -
tály ban  való szál lí tás ese tén a kí sé rõ ok má nyon, jól lát ha -
tó an, ol vas ha tó an és el tá vo lít ha tat la nul – a Ma gyar or szá -
gon for ga lom ba ho za tal ra ke rü lõ ta kar má nyok ese tén ma -
gyar nyel ven is – fel tün te tés re ke rül nek az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott informá -
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ciók az ott meg ha tá ro zot tak sze rint (a továb biak ban: ta kar -
mány je lö lé si elõ írások).

12. § (1) Nö vény vé dõ szer csak ak kor hoz ha tó for ga -
lom ba, ha, a ter mé ken, an nak cso ma go lá sán vagy a ter -
mék hez egyéb mó don, at tól el vá laszt ha tat la nul rög zí tett
esz kö zön ma gyar nyel ven fel tün te tés re ke rül nek az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
in for má ci ók az ott meg ha tá ro zot tak sze rint.

(2) A nö vény vé dõ szer (1) be kez dés sze rin ti je lö lé se
nem tar tal maz hat olyan ki fe je zést vagy meg je lö lést, amely 
a ter mék ve szé lyes sé gé nek nem meg fe le lõ ér té ke lé sét
ered mé nyez he ti, így kü lö nö sen nem utal hat a ter mék ár tal -
mat lan sá gá ra vagy ve szély te len sé gé re.

A reklámozásra vonatkozó különös szabályok

13. § (1) A nö vény vé dõ szer rek lám já nak tar tal maz nia
kell a rek lá mo zott ter mék em ber i egész ség re vagy a kör -
nye zet re gya ko rolt ve szé lyé nek egy ér tel mû meg je lö lé sét.
Mér sé kelt kör nye ze ti ve szé lyes ség re ki zá ró lag az ökoló -
giai ter mesz tés ben en ge dé lye zett vagy az in teg rált, kör -
nye zet kí mé lõ nö vény vé de lem ben al kal maz ha tó nak be so -
rolt ké szít mény vo nat ko zá sá ban le het utal ni.

(2) A nö vény vé dõ szer rek lám já nak össz hang ban kell
len nie az en ge dély tar tal má val.

Forgalomba hozatali és felelõsségi rendelkezések

14. § (1) A ta kar mány biz ton sá gos sá gá ért és minõsé -
géért a ta kar mány elõ ál lí tó ja, nem ha zai elõ ál lí tá sú ta kar -
mány ese té ben pe dig az elsõ ma gyar or szá gi for ga lom ba
hozó – az etet he tõ sé gi, il let ve a mi nõ ség meg õr zé si idõ tar -
tam le jár tá ig – fe le lõs.

(2) Az élel mi szer biz ton sá gos sá gá ért és mi nõ sé gé ért az
élel mi szer elõ ál lí tó ja, nem ha zai elõ ál lí tá sú élel mi szer ese -
té ben pe dig az elsõ ma gyar or szá gi for ga lom ba hozó – a fo -
gyaszt ha tó sá gi, il let ve a mi nõ ség meg õr zé si idõ tar tam le -
jár tá ig – fe le lõs.

(3) Az (1) és (2) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha a hi bát
az elõ ál lí tó ál tal ja va solt tá ro lá si és rak tá ro zá si fel té te lek
be nem tar tá sá val más okoz ta.

(4) Az élel mi szer-, il let ve a ta kar mány-vál lal ko zás fe le -
lõs a ta kar mány, il let ve az élel mi szer biz ton sá gos sá gá ért
és mi nõ sé gé ért, amennyi ben a for ga lom ba ho za talt ki zá ró
hi bát õ okoz ta, vagy az ál ta la is fel is mer he tõ lett vol na. A
hi bá ért a ma gyar or szá gi elsõ for ga lom ba hozó ak kor is fe -
le lõs, ha azt nem õ okoz ta, amennyi ben a for ga lom ba ho -
za talt ki zá ró hiba a ma gyar or szá gi elsõ for ga lom ba ho za -
talt meg elõ zõ en ke let ke zett.

(5) Az élel mi szer, il let ve a ta kar mány e tör vény ben, az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, vagy az

Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó vo nat ko zó jogi
ak tu sá ban elõ írt, az élel mi szer biz ton sá gi, élel mi szer mi nõ -
sé gi, ta kar mány biz ton sá gi, il let ve ta kar mány mi nõ sé gi elõ -
írásoknak  való meg fe le lé sét iga zo ló ok ira tok hi á nya ese -
tén vé lel mez ni kell, hogy a for gal ma zó a for ga lom ba ho za -
talt ki zá ró hi bát fel is mer het te.

(6) A 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti je lö lé sért az élel mi -
szer elõ ál lí tó ja, il let ve va la mennyi for gal ma zó ja fe le lõs.

(7) A 11.  § ren del ke zé se i nek be tar tá sá ért fe le lõs a ta kar -
mány elõ ál lí tó vagy az a ta kar mány-vál lal ko zás, amely nek 
neve a je lö lé sen kö te le zõ en fel tün te ten dõ ada tok kö zött
sze re pel, il let ve a ta kar mány va la mennyi for gal ma zó ja.

(8) A 12.  § ren del ke zé se i nek be tar tá sá ért az elsõ ma -
gyar or szá gi for ga lom ba hozó fe le lõs.

(9) A 13.  § ren del ke zé se i nek be tar tá sá ért a gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes korlá -
tairól  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott rek lá mo zó fe le l.

15. § (1) Az élel mi szer fo gyaszt ha tó sá gi vagy mi nõ ség -
meg õr zé si idõ tar ta má nak meg ál la pí tá sa az elõ ál lí tó fe le -
lõs sé ge.

(2) A fo gyaszt ha tó sá gi, il let ve mi nõ ség meg õr zé si idõ
le jár ta után az élel mi szer nem hoz ha tó for ga lom ba.

(3) A ta kar mányt kül sõ be ha tá sok tól vé det ten, olyan
mó don (cso ma go ló esz köz ben, tar tály ban vagy öm leszt ve)
le het for ga lom ba hoz ni, hogy az biz to sít sa a ta kar mány ál -
lat-egész ség ügyi szem pont ból biz ton sá gos fel hasz nál ha -
tó sá gát és a ta kar mány mi nõ sé gé nek meg óvá sát.

(4) Az etet he tõ sé gi, fel hasz nál ha tó sá gi vagy mi nõ ség -
meg õr zé si idõ le jár ta után a ta kar mány az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv en ge dé lyé vel hoz ha tó for ga lom ba.

(5) A fel hasz nál ha tó sá gi idõ le jár ta után a nö vény vé dõ
szer az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv en ge dé lyé vel hoz -
ha tó for ga lom ba.

(6) Nö vény vé dõ szer csak az em ber egész sé gét, va la -
mint a kör nye zet ve szé lyez te té sét ki zá ró biz ton sá gos cso -
ma go lás ban hoz ha tó for ga lom ba.

II. Fejezet

AZ ÉLELMISZERLÁNC SZEREPLÕINEK JOGAI 
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A nyomon követhetõség rendszere

16. § (1) Az élel mi szer-elõ ál lí tás fo lya ma tá nak nyo mon
kö vet he tõ sé ge és – a szük sé ges ese tek ben – az élel mi szer
for ga lom ból tör té nõ vissza hív ha tó sá ga ér de ké ben az élel -
mi szer lánc va la mennyi sze rep lõ jé nek az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió 
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott
nyo mon kö vet he tõ sé gi el já rást kell lét re hoz nia, és ah hoz
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kap cso ló dó an nap ra kész do ku men tá ci ós rend szert kell
mû köd tet nie az élel mi sze rek, a ta kar má nyok, az élel mi -
szer ter me lés re szánt ál la tok, va la mint az élel mi szer be
vagy ta kar mány ba be ke rü lõ vagy vél he tõ en be ke rü lõ
egyéb anya gok te kin te té ben.

(2) Az élel mi szer lánc va la mennyi sze rep lõ je kö te les az
(1) be kez dés sze rin ti do ku men tá ci ós rend szer ada ta it fel -
hí vás ra az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ren del ke zé sé re 
bo csá ta ni az élel mi szer-biz ton sá got és az zal össze füg gés -
ben az ál lat vé del met köz vet le nül vagy köz vet ve be fo lyá -
so ló ve szély elem zés és a nyo mon kö ve tés biz to sí tá sa ér de -
ké ben.

A termelõ, a földhasználó és a növényvédõszer-engedély
jogosultjának kötelezettségei

17. § (1) A ter me lõ, il let ve a föld hasz ná ló kö te les
a) a zár la ti és a vizs gá lat kö te les nem zár la ti ká ro sí tó kat

el pusz tí ta ni, azok be hur co lá sát, meg ho no so dá sát, ter je dé -
sét meg aka dá lyoz ni;

b) a zár la ti ká ro sí tók okoz ta fer tõ zést vagy an nak gya -
nú ját ha la dék ta la nul az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv -
nek be je len te ni;

c) az a) pont alá nem tar to zó egyéb ká ro sí tók el len vé -
de kez ni, ha azok más, kü lö nö sen a szom szé dos ter me lõk
nö vény ter me lé si, nö vény vé del mi biz ton sá gát vagy az em -
ber i egész sé get bár mely mó don ve szé lyez te tik, va la mint
figye lembe ven ni az in teg rált nö vény ter mesz tés alapel -
veit, to váb bá a kör nye zet és a ter mé szet vé del mét.

(2) A ter me lõ, il let ve a föld hasz ná ló kö te les
a) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze -

rin ti nyil ván tar tás ba vé te li, va la mint a te vé keny sé gé vel
össze füg gõ nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé ge i nek ele get ten ni;

b) az ál la mi és köz ér de kû vé de ke zés sel meg bí zott sze -
mé lyek mun ka vég zé sét tûr ni és elõ se gí te ni.

(3) A ter me lõ, il let ve a föld hasz ná ló te vé keny sé ge so rán 
kö te les

a) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
szá má ra elõ írt, a mé hek vé del mé re vo nat ko zó elõ írásokat
be tar ta ni és ezek kel kap cso la tos be je len té si és tájékozta -
tási kö te le zett sé gé nek ele get ten ni;

b) a ter mõ föl det a ta laj szennye zé sét oko zó anya gok tól
me góv ni, a föld hasz ná lat so rán kör nye zet kí mé lõ táp -
anyag-gaz dál ko dást foly tat ni.

(4) A föld hasz ná ló kö te les az adott év jú ni us 30. nap já ig 
az in gat la non a par lag fû vi rág bim bó já nak ki ala ku lá sát
meg aka dá lyoz ni, és ezt köve tõen ezt az ál la po tot a ve ge tá -
ci ós idõ szak vé gé ig fo lya ma to san fenn tar ta ni.

(5) A nö vény vé dõ szer fel hasz ná lá sá ra és for ga lom ba
ho za ta lá ra vo nat ko zó en ge dély jo go sult ja (a továb biak -
ban: en ge dé lyes) éven ként már ci us 1-jé ig az elõ zõ nap tá ri
évre vo nat ko zó an ma gyar or szá gi nö vény vé dõ szer-for gal -

má ról je len tést kö te les ké szí te ni az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv ré szé re. A je len tés nek tar tal maz nia kell a
nö vény vé dõ szer té te les meg ne ve zé sét és mennyi sé gét, a
fel hasz nált cso ma go ló esz köz mennyi sé gét és faj tá ját.

(6) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint az (5) be kez dés sze rin ti je len tés té te li kötelezett -
séget ír hat elõ egyes ter més nö ve lõ anya gok ra vonatko -
zóan is.

(7) Az en ge dé lye zett en ge dély kö te les ter mék kel ke zelt
nö vényt, nö vé nyi ter mé ket élel me zé si és ta kar má nyo zá si
cél ra csak az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban elõ írt élel me zés-egész ség ügyi vá ra ko zá si idõ le jár tát
köve tõen sza bad be ta ka rí ta ni, for ga lom ba hoz ni és fel -
hasz nál ni, ki vé ve, ha az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv
az ál ta la vég zett vizs gá lat alap ján iga zol ta, hogy a nö vény,
il let ve nö vé nyi ter mék meg fe lel a for ga lom ba ho za tal kö -
ve tel mé nye i nek. Har ma dik or szág ba a vizs gá lat kö te les
sze mes ter mé nyek az élel me zés-egész ség ügyi vá ra ko zá si
idõ le tel te elõtt ki vi tel cél já ból fel ad ha tók, amennyi ben a
cél or szág elõ írásai azt le he tõ vé te szik.

Az állattartó és az állatorvos jogai és kötelezettségei

18. § (1) Az ál lat tar tó kö te les
a) ál la ta rend sze res el lá tá sá ról és fel ügye le té rõl gon -

dos kod ni;
b) e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va -

la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak -
tu sa i ban meg ha tá ro zott fajú és lét szá mú ál lat tar tá sa ese tén 
ál lo mány-nyil ván tar tást ve zet ni, to váb bá e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint az ál la tok 
ál lat-egész ség ügyi fel ügye le tét ma gán-ál lat or vos sal kö tött 
írás be li szer zõ dés sel biz to sí ta ni;

c) az ál lat ál lat-egész ség ügyi fel ügye le tét el lá tó ma -
gán ál lat or vost a tar tott ál la tok fa já ról, lét szá má ról, az ál la -
tok tar tá si he lyé rõl az ál lat tar tó te vé keny ség meg kez dé sé -
tõl szá mí tott öt na pon be lül tá jé koz tat ni;

d) az egye di je lö lés re kö te le zett ál la tok ese té ben az
egye di je lö lés rõl az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal -
ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül és
mó don gon dos kod ni;

e) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ese tek ben az ál la tok tar tá sát, tar tá si he lyét,
je lö lé sét és moz ga tá sát be je len te ni az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv nek;

f) ál la ta be teg sé gé rõl vagy an nak gya nú já ról ha la dék ta -
la nul ér te sí te ni az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szer vet, il let -
ve a ma gán ál lat or vost, a be teg, il let ve be teg ség re gya nús
ál la tát meg vizs gál tat ni, jár vá nyos ál lat be teg ség ese tén az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nek, il let ve a ma gán ál lat -
or vos nak az ál lat (ál lo mány) ke ze lé sé re és a be teg ség to -
vább vi te lé nek meg aka dá lyo zá sá ra adott uta sí tá sa it vég re -
haj ta ni, az el ren delt jár vány ügyi in téz ke dés ben fog lalt kö -
te le zett sé ge ket tel je sí te ni;
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g) ál la tá nak az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal el -
ren delt vizs gá la tát, ke ze lé sét, vé dõ ol tá sát, el szál lí tá sát, le -
vá ga tá sát, il let ve le ölé sét tûr ni, ezen fel ada to kat el lá tó ál -
lat or vos ré szé re se géd sze mély zet rõl gon dos kod ni, és
a kár eny hí té si kö te le zett sé gé nek meg fele lõen közremû -
ködni;

h) az ál lat el hul lá sát vagy kény szer vá gá sát az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv nek, il let ve a ma gán ál lat or vos -
nak – az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
fog lal tak sze rint – be je len te ni, és az ál la ti tes tet vizs gá lat ra 
be mu tat ni;

i) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban,
va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi
ak tu sa i ban meg ha tá ro zot tak sze rint a le vá gott ál la tát az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv vel, il let ve a ma gán ál lat -
or vos sal meg vizs gál tat ni;

j) ál la tá nak az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ál lat-egész ség ügyi vizs gá la ta el -
vég zé sé rõl – amennyi ben jog sza bály más ként nem ren -
deli – sa ját költ sé gén gon dos kod ni.

(2) Az (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le -
zett ség vo nat ko zik

a) az ál lat te nyész tés re, sza po rí tás ra, va dá szat ra, ha lá -
szat ra jo go sult sze mély re, il let ve szer ve zet ve ze tõ jé re; to -
váb bá arra, aki

b) a tu laj do nos kép vi se le té ben az ál lat tar tó te le pet
(üze met) ve ze ti;

c) az ál la tot fel ügye li;
d) az ál la tot gon doz za, ápol ja, ta kar má nyoz za, õrzi;
e) szál lí tás kor az ál la tot kí sé ri.

(3) Az ál lat le vá gá sa, va la mint az ál lat, az ál la ti ere de tû
ter mék vagy az ál la ti ere de tû mel lék ter mék szál lí tá sa al -
kal má val az ál lat tar tó kö te les a köz re mû kö dõ ál lat or vost a
for ga lom ba ho za talt be fo lyá so ló kö rül mé nyek rõl, így kü -
lö nö sen az ál lat egész sé gi ál la po tá ról, gyógy ke ze lé sé rõl,
ta kar má nyo zá sá ról meg fele lõen tá jé koz tat ni, va la mint az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok, va la mint az 
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban
elõ írt nyil ván tar tá so kat be mu tat ni.

(4) Az (1) be kez dés f) és h) pont já ban elõ írt tá jé koz ta tá -
si, il let ve be je len té si kö te le zett ség vo nat ko zik min den
olyan – nem ál lat or vos – sze mély re, aki ál la tok gyógy ke -
ze lé sé vel, vizs gá la tá val, mes ter sé ges ter mé ke nyí tés sel,
emb rió át ül te tés sel, ál lat szál lí tás sal, ál lat ke res ke de lem -
mel, hús vizs gá lat tal, a le vá gott, le ölt vagy el hul lott ál la -
tok, il let ve a be lõ lük vagy tõ lük szár ma zó ter mék ér té ke sí -
té sé vel, szál lí tá sá val, fel dol go zá sá val, ár tal mat lan ná té te -
lé vel fog lal ko zik, vagy ezek ben köz re mû kö dik.

(5) Az ál lat tar tó az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal -
ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott fajú és lét szá mú
ál lat tar tá sa ese tén kö te les be je len te ni az ál lat tar tó hely
meg ha tá ro zott ada ta it az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv -
nek en ge dé lye zés, il let ve nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból.

(6) A mé hész kö te les a méh ál lo má nyok tar tá sá nak he -
lyét, ván do rol ta tá sát nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint be je len te ni a le te le pe dés he lye sze rint ille té -
kes élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nél.

19. § (1) Az ál la ti ere de tû mel lék ter mék – így kü lö nö sen 
az el hul lott ál lat te te mé nek – tu laj do no sa sa ját költ sé gén
kö te les an nak el szál lí tá sá ról, ár tal mat lan ná té te lé rõl az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban
elõ írt mó don gon dos kod ni, az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szer vet – an nak fel hí vá sá ra – az ál la ti ere de tû mel lék ter -
mék ár tal mat lan ná té te lé nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
mó don tör té nõ vég re haj tá sá ról e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint tá jé koz tat ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség

a) ha az ál la ti ere de tû mel lék ter mék tu laj do no sa is me -
ret len vagy is me ret len he lyen tar tóz ko dik, az ál la ti ere de tû 
mel lék ter mék fel le lé si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si
(fõ vá ros ban ke rü le ti) ön kor mány za tot,

b) köz te rü le ten a te le pü lé si (fõ vá ros ban ke rü le ti) ön -
kor mány za tot,

c) köz úton a köz út ke ze lõ jét

ter he li.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a tu laj do nos a fel me -
rült költ sé ge ket kö te les az ön kor mány zat nak, il let ve a köz -
út ke ze lõ jé nek meg té rí te ni.

(4) Be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó ál lat be teg ség
(a továb biak ban: be je len ten dõ ál lat be teg ség) meg elõ zé se,
fel de rí té se és fel szá mo lá sa so rán ke let ke zett ál la ti ere de tû
mel lék ter mék ár tal mat lan ná té te lé rõl az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv in téz ke dik.

20. § (1) Az ál lat tar tó – e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – el dönt he ti,
hogy az ál lat or vo si szol gál ta tó te vé keny sé get mely – arra
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ – ma gán ál lat or vos tól
ve szi igény be.

(2) A ma gán ál lat or vos kö te les az ál lat tar tó ré szé re az ál -
lat tar tá sá val, ta kar má nyo zá sá val, egész sé gi ál la po tá val, a
meg te en dõ in téz ke dé sek kel, ezek vár ha tó anya gi és jogi
ki ha tá sá val kap cso la tos leg jobb tu dá sa sze rint fel vi lá go sí -
tást adni.

(3) A ma gán ál lat or vos kö te les tõle el vár ha tó mó don el -
sõ se gélyt nyúj ta ni, és az ál lat tar tót a to váb bi ál lat or vo si
szol gál ta tás igény be vé te lé nek le he tõ sé gé rõl, il let ve kö te -
le zett sé gé rõl tá jé koz tat ni.

(4) Az ál lat or vos az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály sze rint jo go sult a törzs köny ve zett, va la mint a
ha tá lyos Eu ró pai, il let ve a Ma gyar Gyógy szer könyv ben
sze rep lõ ké szít mé nyek és anya gok ren de lé sé re.
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21. § (1) Az ál lat tar tó az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le -
nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben ál la ta for ga lom ké pes sé gé nek iga zo lá sá ra kö te les az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ok ira tot (mar ha le ve let) ki ál lít tat ni és ér vé nye sít tet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ok irat (mar ha le vél) ki ál lí tá -
sa elõtt az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban,
va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi
ak tu sa i ban elõ ír tak sze rint az ál la tot tar tó san meg kell je -
löl ni.

Az élelmiszer- és takarmány-vállalkozások
kötelezettségei

22. § (1) Az élel mi szer-vál lal ko zás mû kö dé se so rán
a) a kül sõ és a bel sõ kör nye zet nek, az el he lye zés nek, az 

el ren de zés nek, a mé re tek nek, a be ren de zé sek nek, az esz -
kö zök nek, a tech no ló gi ák nak, a ter me lé si és tá ro lá si ka pa -
ci tás nak, a fel hasz nált élel mi szer, il let ve élel mi szer-össze -
te võk biz ton sá gos sá gá nak, mi nõ sé gé nek, az al kal ma zott
cso ma go ló anya gok és fer tõt le ní tõ sze rek meg fe le lõ sé gé -
nek, il let ve biz ton sá gos al kal ma zá sá nak, az al kal ma zott
sze mé lyek egész sé gé nek, szak ké pe sí té sé nek, il let ve szak -
tu dá sá nak al kal mas nak kell len nie az élel mi szer-biz ton sá -
gi és élel mi szer-mi nõ sé gi elõ írások be tar tá sá nak fo lya ma -
tos ga ran tá lá sá ra;

b) olyan ön el len õr zé si, mi nõ ség biz to sí tá si, nyo mon kö -
ve té si, ter mék-vissza hí vá si rend sze re ket vagy ilyen rend -
sze rek olyan ele me it kell mû köd tet ni, ame lyek kel biz to sít -
ha tó az élel mi szer biz ton sá gos sá ga, meg fe le lõ mi nõ sé ge,
azo no sít ha tó sá ga és nyo mon kö vet he tõ sé ge;

c) az üze me lés tel jes idõ tar ta ma alatt je len kell len nie
egy – az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott élel mi szer-biz ton sá gi szak tu dás sal ren del -
ke zõ – azon na li in téz ke dés re fel jo go sí tott, fe le lõs sze -
mély nek.

(2) Az élel mi szer-, il let ve ta kar mány-vál lal ko zás az
élel mi szer, il let ve a ta kar mány elõ ál lí tá sát, va la mint for ga -
lom ba ho za ta lát meg elõ zõ en az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott rész le tes, írá sos do -
ku men tá ci ót (így kü lö nö sen gyárt mány la pot, anyag há -
nyad-nyil ván tar tást) kö te les ké szí te ni és ve zet ni.

23. § (1) Az élel mi szer-, il let ve ta kar mány-vál lal ko zás
mû kö dé sét az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban
meg ha tá ro zot tak sze rint tör tént nyil ván tar tás ba vé te lét
vagy en ge dé lye zé sét köve tõen kezd he ti meg.

(2) Élel mi szer- és ta kar mány-vál lal ko zás ki zá ró lag az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály, va la mint az Eu ró pai Unió
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sai sze rint en ge dé lye -

zett, il let ve nyil ván tar tott élel mi szer- és ta kar mány-lé te sít -
ményt mû köd tet het, va la mint az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül
al kal ma zan dó jogi ak tu sai alap ján en ge dé lye zett, il let ve
nyil ván tar tott élel mi szer-, il let ve ta kar mány-vál lal ko zá si
te vé keny sé ge ket vé gez het.

(3) Az élel mi szer-vál lal ko zó ha la dék ta la nul kö te les be -
je len te ni az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nek, ha tu do -
má sá ra jut, hogy az ál ta la elõ ál lí tott vagy for ga lom ba ho -
zott ter mék meg be te ge dést oko zott, vagy en nek gya nú ja
áll fenn.

(4) Az az élel mi szer-vál lal ko zás, amely egy má sik tag -
ál lam ból sze rez be ter mé ket vagy ilyen ter mék szét osz tá sát 
vég zi, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv fel hí vá sá ra kö te les be je len te ni a más tag ál lam ból
szár ma zó ál la ti ere de tû élel mi sze rek elsõ be tá ro lá si hely re
tör té nõ be szál lí tás meg tör tén tét.

III. Fejezet

AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÁLLAMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDSZERE

Az állam felelõssége az élelmiszerlánc-felügyelet terén

24. § (1) Az ál lam az élel mi szer lánc fel ügye le té ért, va -
la mint az zal össze füg gõ ál la mi fel ada tok el lá tá sá ért  való
fe le lõs sé ge kö ré ben

a) lét re hoz za és mû köd te ti az élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szer vet és az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos
szer vet, va la mint biz to sít ja azok füg get len sé gét;

b) mû köd te ti az élel mi sze rek és ta kar má nyok vo nat ko -
zá sá ban ha té kony gyors ri asz tá si rend szert;

c) az e tör vény sze rin ti ha tó sá gi in téz ke dé sek meg ala -
po zá sa cél já ból ál la mi la bo ra tó ri u mo kat mû köd tet;

d) a költ ség ve té si tör vény ben kü lön al cí men az ál la mi
kár ta la ní tás, az ál la mi, va la mint a köz ér de kû vé de ke zés
cél já ra, to váb bá a jár vány ügyi in téz ke dés so rán ke let ke -
zett ál la ti vagy nö vé nyi ere de tû mel lék ter mé kek szál lí tá sá -
nak és ár tal mat la ní tá sá nak, va la mint a rend kí vü li élel mi -
szer lánc-ese mény el há rí tá sa so rán a ha tó ság nál fel me rü lõ
költ sé gek fe de ze té re, to váb bá az egyéb jog sza bály ban ál -
la mi fel adat ként meg ha tá ro zott vizs gá la tok fe de ze té re cél -
elõ irány za tot biz to sít.

(2) Az ál lam az (1) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro -
zott mó don – a köz pon ti költ ség ve tés ben biz to sít ja az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv és az élel mi szer lánc-biz ton -
sá gi tu do má nyos szerv nem ze ti és nem zet kö zi kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ szin tû mû kö dé sé nek fe de ze tét.

(3) Az ál lam az élel mi szer lánc fel ügye le té vel össze füg -
gõ fel ada ta el lá tá sá ért  való fe le lõs sé ge kö ré ben, kü lö nö sen 
a vég sõ fo gyasz tók egész sé gé nek és az élel mi szer lánc va -
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la mennyi sze rep lõ je ér de ké nek vé del me, va la mint a biz -
ton sá gos, il let ve a meg fe le lõ mi nõ sé gû élel mi szer elõ ál lí -
tá sá nak és for gal ma zá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben, az eh -
hez szük sé ges is me re tek szé les körû ter jesz té sé vel, tá jé -
koz ta tá sok, kép zé sek, ok ta tás biz to sí tá sá val já rul hoz zá a
tu da tos fel hasz ná lói szem lé let ki ala kí tá sá hoz.

Az állami feladatok szervezése és irányítása

25. § (1) Az élel mi szer lánc ha tó sá gi fel ügye le tét e tör -
vény sze rint az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv lát ja el.

(2) Az élel mi sze rek kel kap cso la tos, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott élel me zés- és táp lál ko zás-egész ség -
ügyi ha tó sá gi fel ada to kat az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv vég zi.

(3) A 10.  § (2)–(4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té se ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tók kal 
szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má -
ról  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro -
zott ha tó ság jo go sult az ott meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint az zal, hogy a vég sõ fo gyasz tó az Fttv. al kal ma zá sá ban
fo gyasz tó nak mi nõ sül ak kor is, ha nem ter mé sze tes sze -
mély.

(4) Élel mi szer-je lö lé si elõ írások meg sér té sé nek ész le lé -
se ese tén az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv, il let ve a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság egy mást ha la dék ta la nul ér te sí ti az 
el já rás meg in dí tá sá ról az el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás
is mer te té sé vel, mely nek so rán az ügy ér de mi azo no sít ha -
tó sá gá hoz szük sé ges ada to kat – így kü lö nö sen az érin tett
élel mi szer-vál lal ko zás azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to -
kat, az el já rás tár gyát ké pe zõ ter mék azo no sí tá sá hoz szük -
sé ges ada to kat, va la mint az el len õr zés he lyé re és ide jé re
vo nat ko zó ada to kat – a má sik fél ren del ke zé sé re bo csát ja.
Ha a jog sér tés  miatt mind két ha tó ság jo go sult el jár ni,
a továb biak ban az a ha tó ság jár el, mely az ügy ben az el já -
rást ko ráb ban in dí tot ta meg. A má sik ha tó ság ab ban a kör -
ben, mely ben az elõ zõ ek alap ján nem jár el, sa ját el já rá sát
meg szün te ti, szük ség ese tén a dön té sét vissza von ja.

(5) A (4) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben, ha a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság foly tat ja le az el já rást, és – a fo -
gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló tör vény ren del ke zé sé nek meg sér té -
sén túl me nõ en – ész le li e tör vény, e tör vény vég re haj tá sá ra 
ki adott jog sza bály, va la mint az Eu ró pai Unió, vo nat ko zó
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa ren del ke zé sé nek az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ha tás kö ré be tar to zó meg -
sér té sét, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szer vet a (4) be kez dés ben sze rep lõ ada tok egy ide -
jû ren del ke zés re bo csá tá sá val.

26. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv te vé keny -
sé ge ma gá ban fog lal ja

a) a nö vény-, ta laj- és ag rár kör nye zet-vé de lem élel mi -
szer-biz ton ság gal kap cso la tos fel ada ta it,

b) a zöld ség- és gyü mölcs-el len õr zé si fel ada to kat,
c) a ta kar mány-el len õr zé si fel ada to kat,
d) az ál lat-egész ség ügyi, élel mi szer biz ton sá gi- és élel -

mi szer mi nõ ség-el len õr zé si fel ada to kat.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az (1) be kez dés
a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada to kat el lá tó szer ve -
ze ti egy sé ge i nek össze fog la ló el ne ve zé se nö vény- és ta laj -
vé del mi szol gá lat, az (1) be kez dés c) és d) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge i nek össze -
fog la ló el ne ve zé se ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len -
õr zõ szol gá lat.

27. § (1) E tör vény sze rin ti élel mi szer lánc-fel ügye le ti
ál la mi fel ada to kat lát nak el

a) az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter),

b) az élel mi szer lánc-fel ügye let tel kap cso la tos vizs gá -
la tot vég zõ la bo ra tó ri u mok,

c) az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos szerv,
d) az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv egyes ál la mi fel -
ada ta i nak el vég zé sé re kor mány ren de let fel jo go sít hat ja a
ma gán ál lat or vost.

(3) Az ál la mi fel ada tok el vég zé sé re fel jo go sí tott ma -
gán ál lat or vos ál la mi fel ada ta i nak vég zé se köz ben az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ne vé ben, az e tör vény ben és a 
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban fog lalt el té ré sek -
kel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) sza bá lya i nak al kal ma zá sá val jár el, ezen te -
vé keny sé gé ért az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint dí ja zás il le ti meg.

(4) Az ál la mi fel ada tok el vég zé sé re fel jo go sí tott ma -
gán ál lat or vos a fel adat kö ré be tar to zó el já rá so kért kö te les
az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban elõ írt
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat be szed ni, és a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott be fi ze té si ha tár idõ ben az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv szám lá já ra be fi zet ni.

A miniszter feladatai

28. § A mi nisz ter az élel mi szer lánc-fel ügye let te rü le tén
a) el lát ja a nö vé nyi ká ro sí tók elõ for du lá sá nak, jár vá -

nyos fel lé pé sé nek le küz dé sé vel kap cso la tos, az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat;

b) az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nál kez de mé nye zi az ál -
lat- és nö vény-egész ség ügyi ha tár ál lo má sok ki je lö lé sét;

c) kez de mé nyez he ti rend kí vü li élel mi szer lánc-ese mé -
nyek ese tén a té rí tés el le né ben tör té nõ köz cé lú mun ka vég -
zés, a lé te sít mény, a szál lí tó-, nö vény vé dõ és más esz kö -
zök, va la mint anya gok igény be vé te lé nek, to váb bá a rend -
vé del mi szer vek köz re mû kö dé sé nek el ren de lé sét;
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d) nagy nem zet gaz da sá gi kár ral fe nye ge tõ vagy köz -
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes ál lat be teg sé gek fel -
szá mo lá sá ra ál la mi pénz esz kö zök kel tá mo ga tott, az ál lat -
ál lo má nyok nak a be teg ség tõl  való men te sí té sé re or szá gos
prog ra mot, va la mint a be teg ség elõ for du lá sá nak fel mé ré -
sé re el len õr zõ, il let ve mo ni tor ing-vizs gá la ti prog ra mot
ren del het el;

e) mû köd te ti a FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us nem ze -
ti rend sze rét;

f) ki ad ja az élel mi szer köny vi irány el ve ket, és gon dos -
ko dik a Ma gyar Élel mi szer könyv össze ál lí tá sá ról és köz -
zé té te lé rõl;

g) ki ad ja a ta kar mány kó dex-irány el ve ket, és gon dos -
ko dik a Ma gyar Ta kar mány kó dex össze ál lí tá sá ról és köz -
zé té te lé rõl;

h) gon dos ko dik az Ál lat-egész ség ügyi és Ál lat vé del mi
Kó dex össze ál lí tá sá ról és köz zé té te lé rõl;

i) gon dos ko dik a Nö vény vé del mi Mód szer ta ni Gyûj te -
mény össze ál lí tá sá ról és köz zé té te lé rõl;

j) meg ha tá roz za a nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel, va la -
mint az or szág ag rár gaz da sá gá nak cél ja i val össz hang ban
az élel mi szer lánc-el len õr zés fel ada ta it.

29. § A mi nisz ter az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály ban fog lal tak sze rint

a) el ké szít te ti – az érin tet tek egyet ér té sé vel szük ség
ese tén mó do sít ja – az In teg rált Több éves Nem ze ti El len õr -
zé si Ter vet, meg szer ve zi, irá nyít ja, fel ügye li an nak vég re -
haj tá sát, to váb bá el lát ja an nak vo nat ko zá sá ban a ko or di -
ná ci ós és kap cso lat tar tói fel ada to kat;

b) tá jé koz ta tást ad a köz vé le mény ré szé re az élel mi -
szer lán cot érin tõ, or szá gos vagy ki emelt je len tõ sé gû
ügyek rõl;

c) szak mai út mu ta tót ad hat ki az élel mi szer lánc egy sé -
ges fel ügye le té nek elõ se gí té se cél já ból;

d) vé le mé nye zi a nö vény vé del mi kép zés ké pe sí té si kö -
ve tel mény rend sze rét;

e) ki je lö li a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri u mo kat.

Az állami laboratóriumok feladatai

30. § (1) Az ál la mi la bo ra tó ri u mok fel ada tai kü lö nö sen
a) a ká ro sí tók fo lya ma tos elõ re jel zé se, di ag nosz ti kai

vizs gá la tok vég zé se, zár la ti ká ro sí tók azo no sí tá sa, sza po -
rí tó anya gok nö vény-egész ség ügyi vizs gá la ta;

b) a ter més nö ve lõ anya gok vizs gá la ta a ha zai fo gyasz -
tás ra vagy ex port ra szánt me zõ gaz da sá gi ter mé kek ben;

c) a ta laj- és a fel szí ni víz min ták nö vény vé dõ szer-ma -
ra dék tar tal má nak mo ni tor ing-vizs gá la ta, to váb bá a ta la -
jok ban, ta laj víz ben to xi kus elem tar ta lom és egyéb
szennye zõ anyag-vizs gá lat;

d) a nö vény vé dõ sze rek és ter més nö ve lõ anya gok mi -
nõ sé gé nek ha tó sá gi vizs gá la ta;

e) a nö vé nyi ter mé nyek, il let ve a nö vé nyi ala pú fel dol -
go zott ter mé kek nö vény vé dõ szer-ma ra dék tar tal má nak

vizs gá la ta ter mõ he lyen, tá ro ló-, el áru sí tó-he lye ken és a
ha tár ál lo má so kon vett min ták ból;

f) té te les, fel mé rõ, mo ni tor ing- és cél vizs gá la tok vég -
zé se az élel mi szer lánc-fel ügye le ti te vé keny ség kap csán;

g) az egész ség ügyi ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ban  való
köz re mû kö dés;

h) a vizs gá la ti ered mé nyek adat bá zis ban tör té nõ ke ze -
lé se és az or szá gos adat bá zis ba tör té nõ fo lya ma tos to váb -
bí tá sa;

i) ki je lö lés alap ján re fe ren cia la bo ra tó ri u mi fel ada tok
el lá tá sa, kör vizs gá la tok szer ve zé se és azok ered mé nye i -
nek ér té ke lé se;

j) a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek kel össz hang ban álló
vizs gá la ti mód sze rek al kal ma zá sa ér de ké ben di ag nosz ti -
ku mok és esz kö zök elõ ál lí tá sa, il let ve ezek be szer zé se,
kész le ten tar tá sa;

k) rész vé tel a ku ta tás ban, a vizs gá la ti mód sze rek ki ala -
kí tá sá ban és fej lesz té sé ben;

l) a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok nem zet kö zi szab vá nya i -
nak vé le mé nye zé se, a vizs gá la ti mód sze rek ér vé nye sí té se,
va la mint gon dos ko dás az át vett vizs gá la ti mód sze rek ha -
zai el ter jesz té sé rõl;

m) el sõ sor ban di ag nosz ti kai és más szak mai vizs gá la -
tok kal köz re mû kö dés az ál lat be teg sé gek oka i nak meg ál la -
pí tá sá ban, a fer tõ zött ség fel de rí té sé ben, a he lyi és or szá gos 
men te sí té si és be teg ség fel szá mo lá si prog ra mok vég re haj -
tá sá ban, köz re mû kö dés a di ag nosz ti kai mód sze rek fo lya -
ma tos kor sze rû sí té sé ben;

n) a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ra dio ké mi ai vizs -
gá la ti fel ada tok el lá tá sá nak szer ve zé se és vég zé se az élel -
mi szer lánc ban;

o) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály alap -
ján köz re mû kö dés a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé -
gí tõ élel mi sze rek, ét rend ki egé szí tõk elõ ál lí tá sá val, ada -
lék anya gok és tech no ló gi ai se géd anya gok, élel mi szer-
cso ma go ló anya gok, élel mi szer ipar ban fel hasz nált mo só-
és fer tõt le ní tõ sze rek gyár tá sá val, fel hasz ná lá sá val és az új
élel mi sze rek kel, va la mint ta kar mány-ada lék anya gok kal
kap cso la tos en ge dé lye zé si el já rás ban.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a hi va tal ból in -
dí tott el já rá sa i ban ho zott dön té se i nek meg ala po zá sá hoz
szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz el sõ sor ban ál la mi,
az adott vizs gá lat ra akk re di tált la bo ra tó ri u mot ve het
igény be.

Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv feladatai

31. § (1) Az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos
szerv ko or di nál ja az érin tett ha tó sá gok kö zött az el len õr -
zé si ter vek, il let ve mód sze rek egyez te té sét, össze han go lá -
sát, és az el len õr zé si ta pasz ta la tok kö zös ér té ke lé sét, il let -
ve kö zös el len õr zé si je len té sek ké szí té sét.

(2) Az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos szerv az
élel mi szer lánc cal kap cso la tos kér dé sek ben

a) szak mai se gít sé get nyújt a nem ze ti stra té gi ák ki ala -
kí tá sá ban, a jog sza bály al ko tás ban, va la mint a la bo ra tó ri u -
mok fej lesz té si irá nyá nak meg ha tá ro zá sá ban;
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b) fel ké rés re szak vé le ményt ké szít;
c) ada tok és in for má ci ók össze gyûj té sé vel és elem zé -

sé vel le he tõ vé te szi az élel mi szer-biz ton sá got köz vet le nül
vagy köz vet ve be fo lyá so ló ve szé lyek azo no sí tá sát és jel -
lem zé sét;

d) egy sé ges el ve ken ala pu ló koc ká zat becs lé si el já rá so -
kat dol go z ki;

e) koc ká zat becs lést vé gez, il let ve fel ké rés re köz re mû -
kö dik más szer vek ál tal vég zett koc ká zat becs lés ben;

f) gyûj ti, rend sze re zi, elem zi, összeg zi, ke ze li a fel ada -
ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ada to kat;

g) ér té ke li, elem zi, és köz zé te szi az élel mi sze rek okoz -
ta meg be te ge dé sek kel kap cso la tos in for má ci ó kat;

h) az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv szak vé le mé -
nye alap ján el vég zi az új élel mi szer re vo nat ko zó ké re lem
el sõd le ges ér té ke lé sét;

i) fel ada ta i nak ha té kony el lá tá sa ér de ké ben tu do má -
nyos bi zott sá go kat, tes tü le te ket hoz lét re;

j) együtt mû kö dik az Eu ró pai Bi zott ság és más tag ál la -
mok ha son ló fel ada to kat el lá tó, ille té kes szer ve i vel, va la -
mint az élel mi szer- és ta kar mány biz ton ság te rü le tén érin -
tett nem zet kö zi, il let ve ha zai szer vek kel és in téz mé nyek -
kel;

k) vég zi az Eu ró pai Unió élel mi sze rek re és ta kar má -
nyok ra vo nat ko zó gyors ri asz tá si rend sze ré nek (RASFF)
ha zai mû köd te té sét;

l) tá jé koz ta tást nyújt az élel mi szer-biz ton ság gal kap -
cso lat ban fel me rü lõ ak tu á lis kér dé sek rõl, prob lé mák ról,
meg elõ zé sük mód já ról;

m) részt vesz szak mai ok ta tá sok szer ve zé sé ben, le bo -
nyo lí tá sá ban.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai

32. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál ta lá nos
szer ve zé si, irá nyí tá si, fel ügye le ti fel adat kör ében

a) e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rint
szer ve zi, irá nyít ja, fel ügye li az élel mi szer lánc fel ügye le té -
vel össze füg gõ ál la mi fel ada tok el lá tá sát;

b) gon dos ko dik az élel mi szer lánc-fel ügye le ti fel ada tok 
egy sé ges vég re haj tá sá hoz szük sé ges szak mai to vább kép -
zé sek rõl, va la mint a ha tó sá gi szak em be rek kép zé sé rõl,
részt vesz az élel mi szer lánc cal kap cso la tos ku ta tás ban;

c) vég zi az el len õr zé sek so rán vett min ták vizs gá la ti
ered mé nye i nek or szá gos ér té ke lé sét az élel mi szer lánc-fel -
ügye let, élel mi szer- és ta kar mány mi nõ ség vo nat ko zá sá -
ban;

d) la bo ra tó ri u mo kat mû köd tet, il let ve ki je lö li az e tör -
vény sze rin ti ha tó sá gi el len õr zé sek so rán vett min ták vizs -
gá la ta it vég zõ ál la mi la bo ra tó ri u mo kat, és ezek jegy zé két
hon lap ján köz zé te szi;

e) egyes ál lat- és nö vény be teg sé gek te rü le ten kén ti
vagy or szá gos elõ for du lá sá nak és a fer tõ zött ség mér té ké -
nek tisz tá zá sá ra, to váb bá az élel mi sze rek és ta kar má nyok
biz ton sá gá nak és mi nõ sé gé nek la bo ra tó ri u mi vizs gá la tá ra

fel mé rõ (mo ni tor ing) rend szert mû köd tet, va la mint el len -
õr zõ, il let ve en ge dé lye zé si el já rást meg ala po zó vizs gá la -
to kat vé gez tet;

f) szer ve zi és fel ügye li az ál lat be teg sé gek meg elõ zé sét, 
fel de rí té sét és fel szá mo lá sát, az el ren delt men te sí té si és
mo ni tor ing prog ra mok vég re haj tá sát, to váb bá az in teg rált
több éves nem ze ti el len õr zé si terv vel össz hang ban az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti és élel mi szer- és ta kar mány-mi nõ -
sé gi el len õr zé sek egy sé ges vég re haj tá sát;

g) az Eu ró pai Unió élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra
vo nat ko zó gyors vész jel zõ rend sze rén ke resz tül Ma gyar -
or szág ra ér ke zõ be je len tés alap ján, to váb bá a Ma gyar or -
szá gon ész lelt ve szély ese tén meg te szi a szük sé ges in téz -
ke dé se ket;

h) el lát ja az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal elõ ál lí tott és a
ge ne ti ka i lag mó do sí tott élel mi sze rek kel és ta kar má nyok -
kal kap cso la tos, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta it;

i) fel ada tai el lá tá sá ra ügye le ti és ké szen lé ti szol gá la tot
szer vez;

j) az in teg rált több éves nem ze ti el len õr zé si terv alap ján 
ki dol goz za a te rü le ti éves el len õr zé si ter vet, irá nyít ja, szer -
ve zi és el len õr zi an nak vég re haj tá sát;

k) el lát az egyes élel mi szer lánc-fel ügye le ti fel ada tok
vég re haj tá sát se gí tõ ha zai és nem zet kö zi in for ma ti kai
rend sze rek hasz ná la tá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos
fel ada to kat;

l) fel ada ta i nak el lá tá sa so rán fo lya ma to san kap cso la tot
tart és együtt mû kö dik a te le pü lé si ön kor mány za tok kal, a
társ ha tó sá gok kal, va la mint a ci vil szer ve ze tek kel;

m) élel mi szer-fer tõ zés és -mér ge zés, va la mint em ber -
rõl ál lat ra vagy ál lat ról em ber re ter je dõ be teg sé gek fel lé -
pé se, il let ve gya nú ja ese tén köl csö nös tá jé koz ta tás mel lett
együtt mû kö dik az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv vel.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál lat-egész ség -
ügyi fel adat kör ében

a) a ko ráb ban is me ret len be teg ség köz vet len ve szé lye,
elõ for du lá sa ese tén meg te szi az an nak meg elõ zé sé hez, fel -
de rí té sé hez, fel szá mo lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket;

b) jár vá nyos ál lat be teg sé gek el le ni vé de ke zés hez szük -
sé ges ké szen lé ti ter vet ké szít;

c) gon dos ko dik a jár vá nyos ál lat be teg ség meg elõ zé sé -
hez, il let ve fel szá mo lá sá hoz szük sé ges in gye nes ol tó- és
kór jel zõ anya gok ról, to váb bá a jár vá nyok meg elõ zé sé hez
és el foj tá sá hoz szük sé ges mû sza ki, tech ni kai fel té te lek,
vé dõ fel sze re lé sek biz to sí tá sá ról, va la mint fo lya ma tos kar -
ban tar tá sá ról és cse ré jé rõl;

d) azo no sít ja és elem zi az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek -
kel kap cso la tos koc ká za to kat, és ki dol goz za a koc ká zat
ke ze lé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket.

(3) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv élel mi szer-biz -
ton sá gi fel adat kör ében nyil ván tart ja a be je len tett és ki -
vizs gált élel mi szer-mér ge zé se ket és -fer tõ zé se ket, to váb -
bá azok ada ta it rend sze re sen ér té ke li és köz zé te szi.
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(4) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nö vény- és ta laj -
vé del mi fel adat kör ében

a) mû köd te ti a ve té si, sza po rí tá si és ül tet vény te le pí té si
cél ra szol gá ló nö vé nyek nö vény-egész ség ügyi kö ve tel mé -
nye i nek el len õr zé si rend sze rét;

b) meg ha tá roz za a nö vény vé del mi, nö vény-egész ség -
ügyi el já rá sok vizs gá la ti és di ag nosz ti kai mód sze re it;

c) gon dos ko dik a zár la ti ká ro sí tók fel de rí té sé rõl, meg -
elõ zé sé hez, il let ve fel szá mo lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek meg té te lé rõl;

d) mû köd te ti a nö vény vé de lem, to váb bá a ta laj- és ag -
rár kör nye zet-vé de lem élel mi szer biz ton ság gal és nö vény -
vé de lem mel kap cso la tos mo ni tor ing- és in for má ci ós rend -
sze rét.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részletes hatósági
feladatai

33. § Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv
a) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban

fog lal tak sze rint en ge dé lye zi, nyil ván tart ja és el len õr zi a
nem ál la mi la bo ra tó ri u mo kat;

b) az ál lat-, va la mint a nö vény-egész ség ügyi – il let ve a
ba) és bb) al pon tok ese té ben az egyéb – ha tár ál lo má so kon

ba) el len õr zi az élel mi szer-, il let ve takarmánybizton -
sági, -mi nõ sé gi, ál lat-, és nö vény-egész ség ügyi ren del ke -
zé sek meg tar tá sát;

bb) vég re hajt ja az áru ok irat-el len õr zé sét, azo nos ság -
vizs gá la tát és fi zi ká lis el len õr zé sét, va la mint a moni -
toringtervben vagy a jog sza bá lyok ban elõ írt min ta vé te lét;

bc) el len õr zi az ál la tok szál lí tás ra  való al kal mas sá gát, a 
kí sé rõ do ku men tá ci ót, va la mint a szál lí tó esz közt;

bd) el len õr zi az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa i ban tel jes kö -
rû en nem sza bá lyo zott (a továb biak ban: nem har mo ni zált)
ál lat faj és ál la ti ere de tû ter mék har ma dik or szág ból más
tag ál lam ba ma gyar ha tár ál lo má son ke resz tü li be lép te tés -
sel tör té nõ szál lí tá sa so rán a ren del te té si hely sze rin ti tag -
ál lam ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé sét;

be) el len õr zi a vizs gá lat kö te les áruk nö vény-egész ség -
ügyi elõ írásoknak  való meg fe le lõ sé gét;

c) az élel mi szer lánc ban az élel mi sze rek vo nat ko zá sá -
ban ki vizs gál ja és fel de rí ti az élel mi szer-mér ge zé se ket és
-fer tõ zé se ket, fel tár ja azok oka it, nyil ván tart ja, összeg zi és 
elem zi az ese mé nye ket, és meg te szi a szük sé ges in téz ke -
dé se ket azok meg elõ zé se ér de ké ben, to váb bá ada tot szol -
gál tat az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re;

d) mû köd te ti az – e tör vény ha tá lya alá tar to zó en ge -
dély kö te les vagy nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett ség alá
vont nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek, ál la tok, egyéb ter mé -
kek, lé te sít mé nyek, esz kö zök, ter mé sze tes sze mé lyek, jogi 
sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi 
tár sa sá gok, il let ve te vé keny sé gek e tör vény ben, va la mint a 
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada -
ta it tar tal ma zó – élel mi szer lánc-fel ügye le ti adat bá zist.

34. § (1) Ál lat-egész ség ügyi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz -
vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban fog lal tak sze rint
en ge dé lye zi

a) az élõ ál lat-szál lí tó jár mû ve ket, il let ve ezen jár mû -
vek mo sá sát és fer tõt le ní té sét vég zõ he lye ket;

b) a gyep mes te ri, il let ve eb ren dé sze ti te vé keny ség vég -
zé sét;

c) az ide gen ál lo mány ból szár ma zó ál la tok fo ga dá sá ra
ki vá lasz tott el kü lö ní tõt (ka ran tén), va la mint dönt az ál la -
tok el kü lö ní té sé nek (ka ran té no zá sá nak) fel té te le i rõl;

d) az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tó lé te sít mé nyek, az e 
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fajú és lét szá mú ál la tot tar tó gaz da ság, ál lat ra ko dó,
gyûj tõ ál lo más, ke res ke dõi te lep, ete tõ-ita tó ál lo más, pi -
hen te tõ ál lo más, ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé sét,
szál lí tá sát vég zõ vál lal ko zás mû kö dé sét;

e) az élel mi szert elõ ál lí tó üze mek bõl szár ma zó, ta kar -
mány ként fel hasz nál ha tó mel lék ter mé kek ke ze lé sét, fel -
hasz ná lá sát, to váb bi fel dol go zá sát;

f) az ál la tok je lö lé sé re szol gá ló mik ro chip és az ál lat -
gyó gyá sza ti ké szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lát;

g) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és ha tó anya ga ik
üze mi mé re tû elõ ál lí tá sát, az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé -
nyek gya kor la ti ki pró bá lá sát;

h) az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek for ga lom ba ho za ta lát,
or szág ba tör té nõ be ho za ta lát; va la mint

i) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek kel, il let ve azok ha -
tó anya ga i val vég zett ke res ke del mi te vé keny sé get.

(2) Ál lat-egész ség ügyi fel ada ta i nak ke re té ben az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint el len õr zi

a) tör vényességi szem pont ból a ma gán ál lat or vo sok te -
vé keny sé gét;

b) az ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé sét, a jár vány -
ügyi szem pont ból szi go rúbb el já rást igény lõ ál la ti ere de tû
mel lék ter mék, anyag, esz köz ár tal mat lan ná té te lét;

c) ál lat-egész ség ügyi és ta kar mány hi gi é ni ai szem pont -
ból az ál la tok ete té sé re fel hasz ná lan dó ta kar mányt, a le ge -
lõt, az ita tó vi zet, az ál la tok el he lye zé sé re szol gá ló épü le -
tet, az ál lat tar tás so rán hasz nált gé pet, be ren de zést, va la -
mint al kal ma zott tech no ló gi át;

d) az ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok meg tar tá sát, így kü -
lö nö sen az ál la tok egész sé gi ál la po tát, az elõ írt do ku men -
tá ci ót az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ál lat-egész ség ügyi fel ügye let alá
tar to zó he lye ken;

e) a jog sza bály ban elõ írt ál lat-egész ség ügyi vizs gá la -
tok, ke ze lé sek vég re haj tá sát;

f) az ál la tok te nyész té sé nek, sza po rí tá sá nak ál -
lat-egész ség ügyi kö rül mé nye it;

g) az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek ke res ke del mi for ga -
lom ba ho za ta lá nak kö rül mé nye it, va la mint az ál lat gyó -
gyá sza ti ké szít mé nyek fel hasz ná lá sát;
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h) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek gya kor la ti ki pró -
bá lá sát és hi te le sí ti an nak vizs gá la ti jegy zõ köny vét;

i) a gyógy sze res ta kar mány elõ ál lí tá sát, for ga lom ba
ho za ta lát és fel hasz ná lá sát;

j) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és ha tó anya ga ik
elõ ál lí tó he lye it, elõ ál lí tá si kö rül mé nye it és az ál lat gyó -
gyá sza ti, il let ve gyógy ha tá sú ké szít mé nyek for ga lom ba
ho za ta lá nak kö rül mé nye it;

k) a gyógy szer gyár tás cél já ra al kal mas ál la ti szö ve tek
és szer vek gyûj té sét;

l) az élõ ál lat ke res ke del mét, szál lí tá sát, szál lí tás ra  való 
al kal mas sá gát, a kí sé rõ do ku men tá ci ót és a szál lí tó esz -
közt.

(3) Ál lat-egész ség ügyi ha tó sá gi fel ada ta i nak ke re té ben
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint el ren de li:

a) a jár vány ve szély ese tén szük sé ges jár vány ügyi in -
téz ke dé se ket, to váb bá a köz cé lú igény be vé telt;

b) az em ber re is ve szé lyes be teg ség ben el hul lott vagy
e miatt le ölt ál la tok te te mei, va la mint a jár vány ügyi szem -
pont ból szi go rúbb in téz ke dést igény lõ ál la ti ere de tû mel -
lék ter mé kek, fer tõ zött anya gok, esz kö zök ár tal mat lan ná
té te lét és meg ha tá roz za an nak mód ját;

c) az ál lat-egész ség ügyi prog ra mok vég re haj tá sát.

(4) Ál lat-egész ség ügyi fel ada ta i nak ke re té ben az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv

a) ve ze ti az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek törzs köny -
vét;

b) részt vesz az ál la tok azo no sí tá si és nyil ván tar tá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban és mû köd te té sé ben, va la mint
el lát ja az ál la tok azo no sí tá sá val és nyil ván tar tá sá val kap -
cso la tos el len õr zé si fel ada ta it;

c) az ál lat szál lí tá sá nak meg kez dé se elõtt meg vizs gál ja
a szár ma zá si hely ál lat ál lo má nyát, a szál lí tan dó ál la to kat,
a szál lí tó esz közt, iga zol ja az ál lat ál lat-egész ség ügyi for -
ga lom ké pes sé gét és ki ál lít ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok -
ira tot;

d) iga zol ja az ál lat ál lo mány be teg sé gek tõl, fer tõ zé sek -
tõl  való men tes sé gét;

e) ki ál lít ja az áru nem zet kö zi ke res ke del mé hez szük sé -
ges ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít ványt, egyéb ok ira tot;

f) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
fog lal tak sze rint meg tilt hat ja áru be ho za ta lát, Ma gyar or -
szág te rü le té rõl tör té nõ ki szál lí tá sát, vagy az or szág te rü le -
tén tör té nõ át szál lí tá sát;

g) részt vesz az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek elõ ál lí -
tá sá nak, for ga lom ba ho za ta lá nak, or szág ba tör té nõ be ho -
za ta lá nak el len õr zé sé ben;

h) irá nyít ja és el len õr zi a jog sza bá lyok ban elõ írt ál -
lat-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sát, az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset -
ben részt vesz a vég re haj tás ban;

i) el vég zi az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek – az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban

elõ írt – vizs gá la tát, ki vizs gál ja az ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
mé nyek mi nõ sé gi prob lé má it és fel té te le zett mellékhatá -
sait, és in téz ke dik azok meg elõ zé se és meg szün te té se
 érdekében;

j) mû köd te ti az ál la mi lag elõ írt ál lat-egész ség ügyi fel -
ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges ol tó- és kór jel zõ anya gok
köz pon ti tá ro ló ját és el osz tó ját.

35. § (1) Élel mi szer-biz ton sá gi fel ada ta i nak ke re té ben
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban fog lal tak sze -
rint en ge dé lye zi

a) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü lön le ges hi gi é ni ai
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 29-i 853/2004/EK ren de le te 
4. cik ké nek (2) be kez dé se alap ján en ge dély kö te les élel mi -
szer-vál lal ko zás mû kö dé sét;

b) az élel mi szer-szál lí tó jár mû ve ket, il let ve az ilyen
jár mû vek mo sá sát és fer tõt le ní té sét vég zõ he lye ket.

(2) Élel mi szer-biz ton sá gi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nyil ván tar tás ba ve szi

a) a (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti en ge dé lye zé si kö te -
le zett ség alá nem tar to zó élel mi szer-vál lal ko zá so kat;

b) az élel mi szer-cso ma go ló anyag gyár tó kat, for ga lom -
ba ho zó kat;

c) az élel mi szer-ipar ban fel hasz nál ha tó fer tõt le ní tõ sze -
re ket elõ ál lí tó kat.

(3) Élel mi szer-biz ton sá gi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv el len õr zi

a) az élel mi szer-vál lal ko zá sok te vé keny sé gét;

b) az élel mi szer-elõ ál lí tó, -el osz tó, és -for ga lom ba
hozó lé te sít mény har ma dik or szág ba irá nyu ló ex port ra
 való al kal mas sá gát a nem zet kö zi elõ írásoknak meg fele -
lõen;

c) rend sze res jel leg gel a jár vány ügyi, hi gi é ni ai, élel mi -
szer-biz ton sá gi és élel mi szer-mi nõ sé gi elõ írások be tar tá -
sát az élel mi sze rek ter me lé sé nek, elõ ál lí tá sá nak, fel dol go -
zá sá nak, tá ro lá sá nak, szál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta -
lá nak bár mely sza ka szá ban, il let ve az en nek so rán köz re -
mû kö dõ sze mé lyek re vo nat ko zó egész ség ügyi al kal mas -
sá gi és hi gi é nés elõ írások be tar tá sát;

d) az élel mi szer-vál lal ko zá sok nál be ve ze tett „Jó Hi gi é -
ni ai Gya kor la tot”, a nyo mon kö ve té si, az élel mi -
szer-vissza hí vá si és a „ve szély elem zés, kri ti kus sza bá lyo -
zá si pon tok”-ra (HACCP) vo nat ko zó rend sze rek, va la mint 
az élel mi szer-vál lal ko zá sok nál fel hasz nált tisz tí tó- és fer -
tõt le ní tõ sze rek, fer tõt le ní tõ el já rá sok meg fe le lõ sé gét, be -
le ért ve a ro var- és rág csá ló ir tást is;

e) az em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la to kat kí sé rõ bi zo -
nyít vá nyo kat, ok ira to kat;

f) és irá nyít ja az élel mi szer-biz ton ság gal kap cso la tos
ál la mi fel ada to kat vég zõ sze mé lyek mun ká ját, fo lya ma tos
to vább kép zé sét.
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(4) Élel mi szer-biz ton sá gi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv

a) el vég zi, il let ve fel ügye li a vá gó ál lat-vizs gá la tot és
– az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ki vé te lek kel – a köz fo gyasz tás ra, il let ve az
egyéb ok ból le vá gott (el ej tett, ki fo gott, gyûj tött) ál la tok
hús vizs gá la tát;

b) el bí rál ja és iga zol ja az egyes élel mi sze rek fel dol go -
zás ra és em ber i fo gyasz tás ra  való al kal mas sá gát;

c) vizs gál ja az élel mi szer-ipa ri gé pek, be ren de zé sek hi -
gi é ni ai al kal mas sá gát.

36. § (1) Ta kar mány-el len õr zé si fel ada ta i nak ke re té ben
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint en ge dé lye zi

a) a ta kar mány-elõ ál lí tó és ta kar mányt for ga lom ba
hozó lé te sít mé nye ket;

b) ese ti jel leg gel az új ta kar má nyok elõ ál lí tá sát, fel -
hasz ná lá sát és be ho za ta lát;

c) a le járt etet he tõ sé gi, fel hasz nál ha tó sá gi, il let ve mi -
nõ ség meg õr zé si ide jû ta kar mány for ga lom ba ho za ta lát,
va la mint a mi nõ sé gé ben ká ro sult ta kar mány felhaszná -
lását.

(2) Ta kar mány-el len õr zé si fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz -
vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zot tak
sze rint nyil ván tar tás ba ve szi az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti en ge dé lye zé si kö te le zett ség ha tá lya alá nem tar to zó
ta kar mány-vál lal ko zá si lé te sít ményt.

(3) Ta kar mány-el len õr zé si fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv el len õr zi

a) a ta kar mányt elõ ál lí tók nál, tá ro lók nál, fel hasz ná lók -
nál, for ga lom ba ho zók nál és a szál lí tók nál a jár vány ügyi
és ta kar mány hi gi é ni ai elõ írások meg tar tá sát, a ta kar má -
nyok biz ton sá gos sá gát, össze té te lét, ga ran tált bel tar tal -
mát, mik ro bi o ló gi ai ál la po tát, til tott anya gok tól  való men -
tes sé gét, nem kí vá na tos anyag-tar tal má nak mér té két, cso -
ma go lá sá nak meg fe le lõ sé gét, a ta kar mány je lö lé si elõ -
írások be tar tá sát;

b) a ta kar má nyok fel hasz ná lá sát és szál lí tá sát;

c) a ta kar má nyok ra vo nat ko zó nyil ván tar tá so kat, do ku -
men tá ci ó kat és a nyo mon kö vet he tõ sé get;

d) a ta kar má nyok ex port ját és im port ját;

e) a ta kar mány-vál lal ko zá si lé te sít mé nyek ben be ve ze -
tett HACCP-rend sze re ket;

f) a ta kar mány-vál lal ko zá si lé te sít mé nye ket, azok mû -
kö dé si en ge dé lyé ben fog lal tak be tar tá sát.

37. § (1) Nö vény- és ta laj vé del mi fel ada ta i nak ke re té -
ben az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak, va la -

mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu -
sai sze rint en ge dé lye zi

a) a ha tá ron fel tar tóz ta tott szál lít má nyok nö -
vény-egész ség ügyi be lép te té sét, és meg ha tá roz za a for ga -
lom ba ho za ta luk szak mai fel té te le it;

b) a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek be ho za ta lát;
c) az en ge dély kö te les ter mé kek for ga lom ba ho za ta lát

és fel hasz ná lá sát;
d) a le járt fel hasz nál ha tó sá gi ide jû vagy meg vál to zott

mi nõ sé gû nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lát, il let -
ve hasz ná la tát.

(2) Nö vény- és ta laj vé del mi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak, va la mint az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sai sze -
rint el len õr zi

a) a ter me lõk ká ro sí tók el len foly ta tott nö vény vé del mi
te vé keny sé gét, a ki jut ta tás tech ni kai, az egész ség ügyi és a
ké mi ai biz ton sá got, az en ge dély kö te les ter mé kek fel hasz -
ná lá sá hoz ren delt szak ké pe sí tés meg lé tét, a nö vény vé dõ
szer fel hasz ná lá si és vá sár lá si en ge dély ér vé nyes sé gét;

b) az en ge dély kö te les ter mé kek, va la mint az EK-mû -
trá gyák nyil ván tar tá si, je lö lé si, cso ma go lá si, szál lí tá si,
for ga lom ba ho za ta li, tá ro lá si, mi nõ sé gi, fel hasz nál ha tó sá -
gi és al kal ma zá si elõ írásainak meg tar tá sát, il let ve az ezek
cél já ra szol gá ló he lyi sé ge ket, be ren de zé se ket és fel sze re -
lé se ket, va la mint a biz ton sá gi adat la pok meg lé tét;

c) nö vény-egész ség ügyi szem pont ból a nö vé nyek, nö -
vé nyi ter mé kek elõ ál lí tá sát, rak tá ro zá sát, szál lí tá sát és for -
gal ma zá sát;

d) a ve tõ mag, a sza po rí tó- és ül tet vény anyag elõ ál lí tást
és for ga lom ba ho za talt, va la mint az egyéb szem le kö te les
nö vé nyek ter mõ-, tá ro ló-, be ra kó-, fel adó- és for gal ma zó
he lye it;

e) az en ge dély kö te les ter mé kek bõl szár ma zó nö vény -
vé dõ szer-ma ra dék, nit rát-, nit rit-, ne héz fém- és egyéb to -
xi kus anya gok, szennye zõ dé sek mennyi sé gét a nö vény -
ben, nö vé nyi ter mék ben, azok fe lü le tén, a kör nye zet ben, a
ter me lé si fo lya mat ban és ex port, im port és ke res ke del mi
for ga lom ban;

f) a ter me lõ, il let ve föld hasz ná ló nö vény vé del mi kö te -
le zett sé gé nek tel je sí té sét az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott ká ro sí tók el len;

g) a nö vény-egész ség ügyi szem pont ból nyil ván tar tott
ter me lõk nél a nyil ván tar tá si fel té te lek meg tar tá sát;

h) a zöld sé get, gyü möl csöt, és az elõ ál lí tá suk kal, for ga -
lom ba ho za ta luk kal kap cso la tos kö ve tel mé nyek betar -
tását;

i) a nö vény vé del mi gé pek al kal mas sá gát iga zo ló for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély, va la mint a ki jut ta tás tech ni kai al -
kal mas sá gát iga zo ló mû kö dé si en ge dély ér vé nyes sé gét.

(3) Nö vény- és ta laj vé del mi fel ada ta i nak ke re té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint

a) in téz ke dik a zár la ti és a vizs gá lat kö te les nem zár la ti
ká ro sí tó kon kí vü li egyéb, a gaz da sá gi nö vé nyek re ár tal -
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mas szer ve ze tek okoz ta kü lön le ges ve szély vagy erõs mér -
té kû fer tõ zött ség ese tén;

b) fi gye lem mel kí sé ri a gaz da sá gi lag je len tõs ká ro sí tók 
elõ for du lá sát, ter je dé sét, fel sza po ro dá sát, az el le nük al kal -
ma zott ter me lõi vé de ke zé sek te rü le ti ala ku lá sát és ered mé -
nyes sé gét;

c) elõ ír hat ja vagy be tilt hat ja egyes nö vé nyek sza po rí tá -
sá hoz vagy ter mesz té sé hez meg ha tá ro zott ter mesz tõ kö ze -
gek fel hasz ná lá sát;

d) in téz ke dik a ta laj szennye zést ered mé nye zõ, il let ve a
nem en ge dé lye zett anya gok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz -
ná lá sa, to váb bá ter mõ föl dön tör té nõ le ra ká sa ese tén;

e) el lát ja a ta laj- és ag rár kör nye zet-vé de lem élel mi -
szer biz ton ság gal kap cso la tos egyes fel ada ta it;

f) en ge dé lye zé si vizs gá la to kat vé gez az en ge dély kö te -
les ter mé kek kel;

g) ké re lem re vizs gál ja a le járt fel hasz nál ha tó sá gi ide jû
en ge dély kö te les ter mé kek mi nõ sé gét;

h) ki ad ja az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály sze rin ti I. és II. for gal mi ka te gó ri á ba so rolt nö vény vé -
dõ sze rek vá sár lá sá ra, il let ve fel hasz ná lá sá ra jo go sí tó en -
ge délyt;

i) részt vesz a nö vény vé del mi szak em ber kép zés ben, és
vé le mé nye zi az is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tá si pá lyá za -
tok te ma ti ká ját.

38. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az élel mi -
szer lánc ha tó sá gi fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada ta i nak
el lá tá sa ér de ké ben az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyil ván tar tást ve zet

a) az ál lat or vo sok ról;
b) a ter me lõk rõl, ál lat tar tók ról, ál lat tar tó te nyé sze tek -

rõl, ál lat ke res ke dõk rõl;
c) az élel mi szer- és a ta kar mány-vál lal ko zá sok ról;
d) a köz úti élõ ál lat-szál lí tás ra en ge dé lye zett gép jár mû -

ve ze tõk rõl, az ál lat kí sé rõk rõl, ál lat szál lí tók ról, ál lat szál lít -
má nyo zók ról;

e) az élel mi szer-biz ton sá gi fel ügye let alá tar to zó he -
lyek rõl;

f) az ál lat-egész ség ügyi fel ügye let alá tar to zó he lyek rõl;
g) a ta kar má nyo zá si ha tó sá gi fel ügye let alá tar to zó he -

lyek rõl;
h) a nö vény vé del mi fel ügye let alá tar to zó he lyek rõl,

esz kö zök rõl;
i) a nem ál la mi la bo ra tó ri u mok ról;
j) az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tó lé te sít mé nyek rõl;
k) az élel mi szer-szál lí tó és a köz úti élõ ál lat-szál lí tás ra

en ge dé lye zett gép jár mû vek rõl;
l) az ál lat gyó gyá sza ti ké szít ményt for ga lom ba ho zók -

ról, il let ve gyár tók ról;
m) az en ge dély kö te les ter mé kek rõl, a ma gyar or szá gi

for ga lom ba ho za ta luk ról;
n) az en ge dély kö te les ter mé kek vá sár lá si és fel hasz ná -

lá si en ge dé lye i rõl;
o) az ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la tos ál lat gyó gyá sza ti

ké szít mé nyek rõl, gyógy ha tá sú ké szít mé nyek rõl, ápo ló -

sze rek rõl, se géd anya gok ról, az en ge dé lye zett mik ro chi -
pek rõl;

p) az egye di azo no sí tá sú ál la tok ról;
q) a Nö vény vé del mi Gé pek Jegy zé ké ben azok ról a nö -

vény vé del mi gép tí pu sok ról, ame lyek re a be nyúj tott nyi lat -
ko zat alap ján for ga lom ba ho za ta li en ge délyt adott ki.

(2) A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó
adat kör ben az (1) be kez dés ben meg je lölt nyil ván tar tás tar -
tal maz za

a) ter mé sze tes sze mé lyek ese tén a ne vet, szü le té si idõt,
lak he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get, a nyil ván tar tás ba vé -
tel alap já ul szol gá ló ha tó sá gi en ge dély, bi zo nyít vány, ha -
tá ro zat szá mát;

b) jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a cég ne vet, adó szá -
mot, szék he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get, a nyil ván tar -
tás ba vé tel alap já ul szol gá ló ha tó sá gi en ge dély, bi zo nyít -
vány, ha tá ro zat szá mát.

(3) Élel mi szer-, il let ve ta kar mány-vál lal ko zá sok mû kö -
dé si en ge dé lyé nek ki adá sá ról, vissza vo ná sá ról vagy mó -
do sí tá sá ról  szóló ha tá ro za tát az azt ki adó szerv kö te les
meg kül de ni az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ré szé re
azok nyil ván tar tás ba vé te le cél já ból.

(4) A nyil ván tar tott ada tok ból az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv adat bá zist hoz lét re.

(5) A vám ha tó ság az or szá gos vám adat bá zis hoz hoz zá -
fé rést biz to sít az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ré szé re,
an nak ha tó sá gi el já rá sá hoz szük sé ges mér ték ben, mely nek 
so rán a sze mé lyes ada tok kö ré be tar to zó ada tok kö zül az
érin tett ne vét, cí mét is hoz zá fér he tõ vé te szi.

IV. Fejezet

HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Különös eljárási szabályok

39. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv el já rá sá ra
a Ket. ren del ke zé se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az ügy in té zé si ha tár idõ a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat el -
vég zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges idõ tar tam mal, de
leg fel jebb hat van nap pal meg hosszab bít ha tó.

(3) Ha a ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben tör té nõ moni -
toringvizsgálat so rán a vizs gá la ti ered mény alap ján nem
ál la pít ha tó meg jog sér tés, a ha tó ság a vizs gá la ti jegy zõ -
köny vet nem kül di meg az ügy fél ré szé re.

(4) Az élel mi szer lánc fel ügye le te so rán
a) a 33.  § a) és az 57.  § d) pont já ban le írt;
b) a 42.  § (4) be kez dé sé ben le írt;
c) az or szá gos mo ni tor ing vizs gá la tot el ren de lõ;
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d) az en ge dély kö te les ter mék és az ál lat gyó gyá sza ti ké -
szít mény for ga lom ba ho za ta lá val és nagy ke res ke del mi
for gal ma zá sá val kap cso la tos en ge dé lye zé si, en ge dély-
mó do sí tá si, il let ve vissza vo ná si;

e) az ál la tok je lö lé sé re szol gá ló elekt ro ni kus je lö lõ esz -
kö zök (mik ro chi pek) for ga lom ba ho za ta lá val kap cso la tos
en ge dé lye zé si;

f) az en ge dély kö te les ter mék és az ál lat gyó gyá sza ti ké -
szít mény be ho za ta lá val kap cso la tos en ge dé lye zé si;

g) az en ge dély kö te les ter mék, és az ál lat gyó gyá sza ti
ké szít mény ese ti fel hasz ná lá sá val kap cso la tos en ge dé lye -
zé si;

h) a még nem en ge dé lye zett en ge dély kö te les ter mék kel 
foly ta tott sza bad föl di kí sér le tek nyil vá nos be mu ta tá sá val,
il let ve a vizs gá la ti ered mé nyek is mer te té sé vel kap cso la tos 
en ge dé lye zé si;

i) az új ta kar mánnyal kap cso la tos en ge dé lye zé si;
j) az ál lat-, il let ve nö vény-egész ség ügyi el len õr zés re

kö te le zett áruk be ho za ta lá val kap cso la tos en ge dé lye zé si;

k) az or szág ha tá ron élel mi szer lánc-fel ügye le ti ok ból
fel tar tóz ta tott áruk be szál lí tá sá nak en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos;

l) a Ma gyar or szá gon nem en ge dé lye zett, egyéb ként en -
ge dély kö te les ter mék kel ke zelt nö vény, nö vé nyi ter mék
be ho za ta lá val kap cso la tos en ge dé lye zé si;

m) az or szág ban nem ho nos zár la ti ká ro sí tó meg je le né -
se  miatt több me gyé re, il let ve or szá go san ki ter je dõ ál la mi
vé de ke zést el ren de lõ

el já rás ban ho zott dön tés el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té -
ben fel leb be zés nek he lye nincs.

40. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a nö vény -
vé dõ szer for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si en ge dé lye -
zé si el já rá sa so rán az en ge dély meg adá sá ról ti zen nyolc
 hónapon, mik ro or ga niz mu sok ese té ben ti zen két hó na pon
be lül dönt.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a nö vény vé dõ
sze rek pár hu za mos be ho za ta lá nak en ge dé lye zé si el já rá sá -
ban az en ge dély meg adá sá ról hat van na pon be lül dönt.

(3) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a ter més nö ve lõ
anya gok en ge dé lye zé si el já rá sá ban az en ge dély meg adá -
sá ról hat hó na pon be lül dönt.

(4) A nö vény vé dõ szer for ga lom ba ho za ta li és fel hasz -
ná lá si en ge dé lye zé si el já rá sá ban a hi ány pót lá si fel hí vás
ki bo csá tá sá nak ha tár ide je hat van nap, a ter més nö ve lõ
anya gok en ge dé lye zé si el já rá sá ban pe dig har minc nap.

(5) Az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény la bo ra tó ri u mon kí -
vü li gya kor la ti ki pró bá lá sá nak, gyár tá sá nak, for ga lom ba
ho za ta lá nak, va la mint az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek
ha tó anya ga gyár tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló ha tá ro za -
tot ki lenc ven na pon be lül, az ál lat gyó gyá sza ti ter mék for -
ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
két száz tíz na pon be lül kell meg hoz ni.

41. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a nö vény -
vé dõ szer for ga lom ba ho za ta li és fel hasz ná lá si en ge dé lye -
zé si el já rá sa so rán ha az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály ban meg ha tá ro zott vé del mi cé lok ér de ké ben
szük sé ges, el ren del he ti, hogy az en ge dé lye zé si el já rás ide -
je alatt a nö vény vé dõ sze rek al kal ma zá sá ról meg ha tá ro -
zott is me re te ket kell nyer ni, gyûj te ni és ér té kel ni. Az ered -
mé nye ket az en ge dé lye zõ ha tó ság nak meg ha tá ro zott idõn
be lül meg kell kül de ni, fel hí vás ra a meg fe le lõ do ku men tu -
mo kat és min tá kat be kell mu tat ni.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a már en ge dé -
lye zett nö vény vé dõ szer ese té ben az en ge dé lyes tõl ada to -
kat és min tá kat kér het be, amennyi ben új is me re tek az en -
ge dély fe lül vizs gá la tát te szik szük sé ges sé.

42. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv
a) vé de ke zést;
b) ál la mi vé de ke zést;
c) köz ér de kû vé de ke zést;
d) jár vány ügyi in téz ke dést

el ren de lõ ha tá ro za ta fel leb be zés re  való te kin tet nél kül
vég re hajt ha tó.

(2) A vé de ke zés re kö te le zõ, va la mint a köz ér de kû vé de -
ke zést el ren de lõ ha tá ro zat hir det mény út ján kö zöl he tõ ak -
kor is, ha a ter me lõ is me ret len.

(3) Az ál la mi vé de ke zést, jár vány ügyi in téz ke dést el -
ren de lõ ha tá ro zat hir det mény út ján is kö zöl he tõ nagy szá -
mú ügy fél érin tett sé ge ese tén, to váb bá, ha az in téz ke dés
cél ját a kéz be sí tés bõl adó dó ké se de lem ve szé lyez tet né.

(4) A mi nisz ter rend kí vü li élel mi szer lánc-ese mény re
vo nat ko zó,

a) adat szol gál ta tás ra – így a sze mé lyes ada tok kö ré ben
név, cím, el ér he tõ ség meg adá sá ra – kö te le zõ,

b) ter mék vagy ter mék cso port fel hasz ná lá sát, for gal -
ma zá sát fel füg gesz tõ, il let ve meg til tó,

c) ál lat jár vány ügyi in téz ke dést tar tal ma zó,
d) nö vény-egész ség ügyi zár la ti in téz ke dést tar tal ma zó, 

va la mint
e) az 52.  § (3) be kez dé se sze rin ti

ha tá ro za tát két or szá gos na pi lap ban, és a köz szol gá la ti te -
le ví zi ó ban és rá di ó ban kell köz zé ten ni. Az így köz zé tett
ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re haj -
tan dó. A ha tá ro zat köz lé se idõ pont já nak az elsõ köz zé té tel
idõ pont ja mi nõ sül.

43. § Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv e tör vény sze -
rin ti ha tó sá gi el já rá sá hoz és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té sé hez – ha az em be rek, il let ve ál la tok egész sé -
ge ve szé lyez te té sé nek fenn ál lá sa  miatt szük sé ges – a nyo -
mo zó ha tó sá got, az ügyész sé get, va la mint a bí ró sá got a
bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 74/B.  §-a
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ból meg ke res he ti. A
meg ke re sés irá nyul hat a le fog lalt do log ból – kü lön jog sza -
bály sze rint – tör té nõ min ta szol gál ta tá sá ra.
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44. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv hely szí ni
el len õr zés re fel jo go sí tott köz tiszt vi se lõ je, va la mint je len -
lé té ben az Eu ró pai Bi zott ság szak ér tõ je és az ál ta la ki je lölt 
szak ér tõ az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály,
va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi
ak tu sai sze rin ti el len õr zés so rán jo go sult

a) az el len õr zött he lyi ség be, il let ve lé te sít mény be be -
lép ni;

b) be ren de zé se ket, esz kö zö ket, tech no ló gi ai fo lya ma -
to kat el len õriz ni;

c) az el len õr zés tár gyát ké pe zõ vagy az zal kap cso la tos
ira to kat, do ku men tá ci ót, adat hor do zó kat – az adat vé de -
lem re, va la mint a ti tok tar tás ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá -
lyok figye lembe véte lével – meg is mer ni és azok ról má so -
la tot, il let ve ki vo na tot ké szí te ni;

d) el já rá sa do ku men tá lá sá ra a hely szí nen kép-, il let ve
hang fel vé telt ké szí te ni;

e) el já rá sá hoz szük sé ges vizs gá la tok el vég zé se cél já -
ból té rí tés men te sen min tát ven ni;

f) ha tó sá gi min ta vé tel ese tén az ügy fél ké ré sé re – az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban
meg ha tá ro zott ki vé te lek figye lembe véte lével – el len min -
tát ven ni;

g) élel mi szer lánc-ese mény el há rí tá sa ér de ké ben a le -
zárt te rü let fel nyi tá sá val, az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka -
ra ta el le né re is a le zárt in gat la nok te rü le té re, üz let he lyi -
ség be, üze mi he lyi ség be be lép ni ak kor is, ha azok egy ide -
jû leg la kás cél já ra szol gál nak, to váb bá szál lí tó esz kö zö ket, 
do ku men tá ci ót el len õriz ni.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ha tó sá gi el já rá -
sa so rán pró ba vá sár lást (ide ért ve az in ter ne ten tör té nõ vá -
sár lást is) vé gez het.

(3) A pró ba vá sár lás hoz az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv köz re mû kö dõ sze mélyt ve het igény be.

(4) A köz re mû kö dõ sze mély ré szé re a köz re mû kö dést
igény be vevõ élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv meg bí zó le -
ve let ál lít ki, amely tar tal maz za a köz re mû kö dõ ne vét, to -
váb bá azt, hogy mely for gal ma zó nál mi lyen tí pu sú el len -
õr zés ben ve het részt.

(5) A köz re mû kö dõ sze mély re az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv ügy in té zõ jé re vo nat ko zó ki zá rá si sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(6) Pró ba vá sár lás ese tén az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv az el len õr zé si jo go sult sá gát a pró ba vá sár lás be fe je -
zé se kor iga zol ja, ez zel egy ide jû leg a for gal ma zó kép vi se -
le té ben el já ró sze mély a ter mék vissza vé te le mel lett kö te -
les a vé tel árat vissza té rí te ni. Ha a pró ba vá sár lás sal le foly -
ta tott ha tó sá gi el len õr zés so rán a ter mék ká ro so dik, rész -
ben vagy egész ben meg sem mi sül, a vé tel ár el já rá si költ -
ség nek mi nõ sül.

(7) A pró ba vá sár lás so rán szer zett ada tok a fel tárt jog -
sér tés  miatt in dí tott ha tó sá gi el já rást meg ala po zó bi zo nyí -
tá si esz kö zül szol gál nak.

A költségek viselése

45. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ké re lem re
in dí tott en ge dé lye zé si és el len õr zé si el já rá sá ért, to váb bá a
21.  § (1) be kez dé se sze rin ti ok irat (mar ha le vél) kiállítá -
sáért, il let ve ér vé nye sí té sé ért az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az azt ki sza bó élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv szám lá já ra kell be fi zet ni.

(3) A díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí -
tott 15 na pon be lül hi ány pót lá si fel hí vást bo csát ki. A ké -
rel me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül kö te les a dí jat meg fi zet ni, il let ve iga zol ni
an nak meg fi ze té sét.

(4) Ha az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg nem fi ze té se
el le né re az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv el jár, a meg
nem fi ze tett díj adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak
mi nõ sül.

(5) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ké se del mes meg fi ze -
té se ese tén a Ket. 138.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti mér té -
kû ké se del mi pót lé kot kell fi zet ni.

46. § (1) A hi va tal ból in dí tott el já rá sok költ sé ge it a
Ket.-ben és az e tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel az
ál lam vi se li.

(2) A ha tó sá gi el já rás el já rá si költ sé ge ma gá ban fog lal ja 
a min ta vé tel, a min ta to váb bí tás, a hely szí ni el len õr zés, az
el vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok nak és el len õr zé sek nek 
a – jog sza bály sér tés meg ál la pí tá sát meg ala po zó – vizs gá -
la ti ered ménnyel össze füg gõ, to váb bá az áru ár tal mat lan ná 
té te lé vel, il let ve meg sem mi sí té sé vel kap cso la tos költsé -
geket.

(3) A vizs gá lat tal fel me rü lõ költ ség mér té ké nek meg ál -
la pí tá sá nál a ké re lem re vég zett vizs gá la tok dí ja it tar tal ma -
zó kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A meg nem fi ze tett el já rá si költ sé gek és ké se del mi
pót lé kok adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ -
sül nek.

47. § (1) Az EK-mû trá gya hi va tal ból vég zett vizs gá la tá -
nak költ sé ge it az az EK-mû trá gya gyár tó, az a Ma gyar or -
szá gon  való for ga lom ba ho za ta lért fe le lõs sze mély, im por -
tõr, cso ma go ló, il let ve az a mû trá gya jel lem zõ it meg vál -
toz ta tó for ga lom ba hozó kö te les vi sel ni, aki nél az el len õr -
zést le foly tat ták.

(2) A ve szé lyes hul la dék ká mi nõ sí tett anya gok ár -
talmatlanításának költ sé ge it azok tu laj do no sá nak kell
 viselnie.
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V. Fejezet

JÁRVÁNYOKKAL ÉS KÁRTEVÕK
FELSZAPORODÁSÁVAL KAPCSOLATOS

INTÉZKEDÉSEK ÉS A KÁRTALANÍTÁS SZABÁLYAI

Növény-egészségügyi intézkedések

48. § (1) Nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek egyes ká ro sí tói 
be hur co lá sá nak, el ter je dé sé nek és fel sza po ro dá sá nak
meg aka dá lyo zá sa, kár té te lé nek csök ken té se, fel szá mo lá sa 
ér de ké ben, to váb bá a ká ro sí tó ter mé sze té hez és el ter jedt -
sé gé hez mér ten, a ve szély el há rí tá sá hoz szük sé ges mér ték -
ben és ide ig az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben az aláb bi nö vény-egész ség ügyi in téz ke dé se ket
hoz hat ja:

a) fer tõt le ní tést, meg sem mi sí tést ren del het el, amely -
nek ér de ké ben meg ha tá ro zott sze rek, esz kö zök, il let ve el -
já rá sok al kal ma zá sát elõ ír hat ja vagy be tilt hat ja;

b) ja vas la tot te het vé dett zó nák ki je lö lé sé re;
c) té rí tés el le né ben tör té nõ köz cé lú mun ka vég zést, a lé -

te sít mény, a szál lí tó-, nö vény vé dõ és más esz kö zök, va la -
mint anya gok igény be vé te lét ren del he ti el;

d) fo gé kony nö vény fa jok, il let ve faj ták ter mesz té sét
kor lá toz hat ja, be tilt hat ja;

e) ká ro sí tók, va la mint a fer tõ zés köz ve tí té sét le he tõ vé
tevõ tár gyak szál lí tá sát, for ga lom ba ho za ta lát és tá ro lá sát
be tilt hat ja, kor lá toz hat ja, en ge dély hez, il let ve be je len tés -
hez köt he ti;

f) zár la ti ká ro sí tók vagy Ma gyar or szá gon nem ho nos
szer ve ze tek te nyész té sét és tar tá sát, va la mint a ve lük  való
mun kát be tilt hat ja, kor lá toz hat ja, en ge dély hez, il let ve be -
je len tés hez köt he ti;

g) a ká ro sí tók be hur co lá sá nak és el ter je dé sé nek meg -
aka dá lyo zá sá ra, elõ for du lá sá nak, fel sza po ro dá sá nak fi -
gye lem mel kí sé ré sé re és a vé de ke zé si in téz ke dé sek meg té -
te lé re kö te lez het;

h) a fer tõ zött, fer tõ zés gya nús vagy fer tõ zés ál tal ve szé -
lyez te tett te rü le te ken meg ha tá ro zott ká ro sí tók tól  való
men te sí tés re, il let ve men te sen tar tás ra kö te lez het;

i) kor lá toz hat ja a fer tõ zött, a fer tõ zés gya nús vagy a fer -
tõ zés ve szély nek ki tett in gat la nok, föld te rü le tek me zõ gaz -
da sá gi célú hasz ná la tát, hasz no sí tá sát, va la mint az ilyen
föld te rü le te ket nö vény-egész ség ügyi zár lat alá he lyez he ti;

j) meg ha tá ro zott ká ro sí tók kal  való fer tõ zés vagy a fer -
tõ zés gya nú ja ese tén, il let ve egyes ká ro sí tók kal szem be ni
re zisz ten cia vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en be tilt hat ja
vagy kor lá toz hat ja olyan nö vé nyi ré szek for ga lom ba ho za -
ta lát, ame lyek köz ter mesz tés cél já ra nem al kal ma sak;

k) el ren del he ti nö vé nyek vagy nö vé nyi ter mé kek tá ro -
lá sá ra, rak tá ro zá sá ra szol gá ló föld te rü le tek, épü le tek, épít -
mé nyek, he lyi sé gek vagy tar tá lyok fer tõt le ní té sét, men te -
sí té sét vagy meg tisz tí tá sát, és en nek ér de ké ben meg ha tá -
ro zott anya gok, esz kö zök vagy el já rá sok hasz ná la tát elõ ír -
hat ja vagy be tilt hat ja;

l) ál la mi és köz ér de kû vé de ke zést ren del het el.

(2) A zár la ti és a vizs gá lat kö te les nem zár la ti ká ro sí tó -
val fer tõ zött te rü le tet, nö vényt, nö vé nyi ter mé ket és az azt
tar tal ma zó szál lít mányt, rak tárt, esz közt nö vény-egész ség -
ügyi zár lat alá kell he lyez ni, ille tõ leg be ho za tal nál a szál -
lít mányt vissza kell uta sí ta ni at tól füg get le nül, hogy az
ren del ke zik nö vény-egész ség ügyi bi zo nyít vánnyal.

(3) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fel nem so rolt egyéb
ká ro sí tó val erõs mér ték ben fer tõ zött sza po rí tó anyag be ho -
za ta lá nál a szál lít mány ra nö vény vé del mi kor lá to zást ren -
del het el, il let ve azt vissza uta sít hat ja.

Állami védekezés

49. § (1) Az ál la mi vé de ke zés el ren de lé sé re az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv jo go sult.

(2) Ál la mi vé de ke zést ak kor le het el ren del ni, ha

a) az or szág ban nem ho nos zár la ti ká ro sí tó meg je le né -
sét ész lel ték;

b) a zár la ti ká ro sí tó ki ir tá sá ra vég zett ter me lõi, föld -
hasz ná lói vé de ke zés – a ter me lõn kí vül ál ló ok  miatt – nem
volt ki elé gí tõ ha tá sú;

c) a zár la ti ká ro sí tó ter je dé sét szük sé ges meg aka dá -
lyoz ni.

(3) Az ál la mi vé de ke zést el ren de lõ ha tá ro zat ban a ter -
me lõk, föld hasz ná lók meg ne ve zé se mel lõz he tõ, ugyan ak -
kor ren del kez ni kell az érin tett köz igaz ga tá si te rü let rõl, to -
váb bá a fer tõ zés meg szün te té sé nek mód já ról és ha tár ide jé -
rõl is.

(4) Az ál la mi vé de ke zés ál la mi fel adat nak mi nõ sül,
költ sé ge i nek fe de ze té rõl a köz pon ti költ ség ve tés ben kell
gon dos kod ni.

Közérdekû védekezés

50. § (1) Köz ér de kû vé de ke zést kell el ren del ni, ha a ter -
me lõ, il let ve a föld hasz ná ló vé de ke zé si kö te le zett sé gé nek
az azt el ren de lõ ha tó sá gi ha tá ro zat el le né re sem tesz ha tár -
idõ re ele get. A köz ér de kû vé de ke zést az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv ren de li el.

(2) A költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott elõ irány -
zat ból kell biz to sí ta ni a köz ér de kû vé de ke zés költ sé ge i nek 
meg elõ le ge zé sét. A köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sét
köve tõen a költ sé gek ti zen öt na pon be lü li meg té rí té sé re
kell kö te lez ni az (1) be kez dés sze rin ti mu lasz tás el kö ve tõ -
jét, ké se del mes fi ze tés ese tén a min den ko ri jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé vel meg nö velt összeg ben. A kö te le -
zett nem fi ze té se ese tén a köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei
adók mód já ra ke rül nek be haj tás ra az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv ja vá ra. A költ sé gek be haj tá sá ról az ál la mi
adó ha tó ság gon dos ko dik.
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(3) Amennyi ben a költ sé gek meg té rí té sé re kö te le zett a
köz ér de kû vé de ke zés sel érin tett in gat lan tu laj do no sa és az
in gat lan kö zös tu laj don ban áll, a költ sé gek meg té rí té sé ért
va la mennyi tu laj do nos egye tem le ge sen fe le l.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en par lag fû
el le ni köz ér de kû vé de ke zést kell el ren del ni, ha a föld hasz -
ná ló a 17.  § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ par lag fû el le ni vé -
de ke zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get. A kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek hely szí ni el len õr zé sé rõl a föld hasz ná ló
elõ ze tes ér te sí té se mel lõz he tõ.

(5) A par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést el ren de lõ
ha tá ro za tot – ha a köz lés más mód ja az azon na li vég re haj -
tás hoz fû zõ dõ ér de ket ve szé lyez tet né – hir det mény út ján is 
le het kö zöl ni. A ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül
azon nal vég re hajt ha tó.

(6) A köz ér de kû vé de ke zés el vég zé se so rán a ha tó ság,
va la mint a köz ér de kû vé de ke zést el vég zõ vál lal ko zó fel -
ada ta vég re haj tá sá nak ke re tei kö zött az érin tett te rü let re
be lép het, ott a szük sé ges cse lek mé nye ket el vé gez he ti.
Erre  való jo go sult sá gát ké rés re kö te les iga zol ni. A köz ér -
de kû vé de ke zést a ha tó ság a le zárt te rü let fel nyi tá sá val, az
ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re is meg tart hat ja,
il let ve el vé gez tet he ti.

(7) Ha a par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést kul túr nö -
vény ká ro so dá sa nél kül nem le het el vé gez ni, a par lag fû el -
le ni köz ér de kû vé de ke zés ab ban az eset ben ren del he tõ el,
ha az adott te rü le ten a kul túr nö vény tõ szá ma nem éri el az
ag ro nó mi a i lag in do kolt tõ szám 50%-át és a par lag fû vel
 való fe lü le ti bo rí tott ság a 30%-ot meg ha lad ja. A par lag fû
el le ni köz ér de kû vé de ke zés so rán az érin tett kul tú rá ban
oko zott ká ro kért a föld hasz ná ló kár ta la ní tás ra nem tart hat
igényt.

Állat-egészségügyi intézkedések

51. § (1) A be je len ten dõ ál lat be teg sé gek kö rét az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály ál la pít ja
meg.

(2) A ha zai ál lat ál lo mányt sú lyo san ve szé lyez te tõ és a
nem zet kö zi ke res ke del met aka dá lyo zó vagy em ber re is
ve szé lyes, új on nan fel fe de zett fer tõ zõ ál lat be teg ség re a
mi nisz ter – ha tá ro zott idõ tar tam ra – ren de let ben be je len té -
si kö te le zett sé get ír hat elõ.

(3) Ál lat be teg ség meg elõ zé se, meg ál la pí tá sa, to vább -
ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa, kár té te lé nek csök ken té se,
fel szá mo lá sa ér de ké ben, to váb bá a be teg ség ter mé sze té -
hez és el ter jedt sé gé hez mér ten, az élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban, va la mint az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó
jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott ese tek ben az aláb bi ál -
lat-jár vány ügyi in téz ke dé se ket ren del he ti el a ve szély el -
há rí tá sá hoz szük sé ges mér ték ben és ide ig:

a) el kü lö ní tés;
b) meg fi gye lé si zár lat (ha tó sá gi meg fi gye lés);

c) for gal mi kor lá to zás;
d) he lyi zár lat;
e) te le pü lé si zár lat (vé dõ zó na);
f) vé dõ kör zet (meg fi gye lé si zóna) lé te sí té se;
g) a mar ha le vél ke ze lé sé nek ti lal ma;
h) ter mé ke nyí té si ti la lom;
i) di ag nosz ti kai vizs gá lat és ilyen célú le ölés, ki lö vés;
j) vé dõ ol tás;
k) gyógy ke ze lés;
l) el kü lö ní tett vagy zárt vá gás;
m) ál lat le ölés (le ö le tés);
n) fer tõ zés köz ve tí tõ anyag, esz köz, tárgy, élel mi szer,

ta kar mány, ál la ti ere de tû mel lék ter mék, ál la ti ere de tû ter -
mék ár tal mat lan ná té te le;

o) fer tõt le ní tés;
p) föld te rü let, jár mû, épü let, be ren de zés, esz köz és

anyag igény be vé te le, hasz ná la ta;
q) a jár vány ügyi in téz ke dés ered mé nyes vég re haj tá sa

ér de ké ben gaz dál ko dó szer ve zet – így kü lö nö sen vá gó híd,
ál la ti ere de tû mel lék ter mék ke ze lé sét vég zõ üzem – ak tív
köz re mû kö dés re kö te le zé se;

r) az ál lat tar tó, az élel mi szer- vagy ta kar mány vál lal ko -
zó te vé keny sé gé nek kor lá to zá sa, fel füg gesz té se.

52. § (1) Az ál lat-jár vány ügyi in téz ke dé sek kö zül egy -
szer re több is el ren del he tõ.

(2) A 51.  § (3) be kez dé sé nek d)–g) pont já ban meg ha tá -
ro zott ál lat-jár vány ügyi in téz ke dé sek el ren de lé sé rõl egy -
ide jû leg az érin tett te le pü lés ön kor mány za tát is ér te sí te ni
kell.

(3) Nagy gaz da sá gi kár ral fe nye ge tõ, il let ve nem zet kö zi 
ke res ke del met aka dá lyo zó fer tõ zõ ál lat be teg ség ki tö ré se -
kor – amennyi ben azt a fer tõ zõ ál lat be teg ség rend kí vü li
ve szé lye in do kol ja – a mi nisz ter meg tilt hat ja az élõ ál lat,
ál la ti ere de tû ter mék és élel mi szer, ta kar mány, to váb bá
jár vá nyos ál lat be teg ség ter jesz té sé re al kal mas egyéb áru
Ma gyar or szág te rü le té rõl tör té nõ ki szál lí tá sát, be ho za ta -
lát, il let ve a be teg ség ter je dé sé nek meg ál lí tá sá hoz, va la -
mint a be teg ség fel szá mo lá sá hoz szük sé ges ál lat-jár vány -
ügyi in téz ke dé se ket fo ga na to sít hat.

(4) Amennyi ben az a fer tõ zõ ál lat be teg ség le küz dé sé -
hez szük sé ges, a rend õrség a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint köz re mû kö dik a jár vány ve szély el há rí tá sá ban.

53. § (1) A ma gán ál lat or vos jár vá nyos ál lat be teg ség
gya nú ja ese tén a jár vány ve szély el há rí tá sa ér de ké ben kö -
te les az adott hely zet ben tõle el vár ha tó mó don a szük sé ges 
in téz ke dé se ket meg ten ni, va la mint a to váb bi in téz ke dés re
jo go sult szer vet ha la dék ta la nul ér te sí te ni.

(2) Az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
fog lal tak sze rint be je len ten dõ ál lat be teg ség vagy gya nú já -
nak ész le lé se ese tén a ma gán ál lat or vos kö te les ha la dék ta -
la nul je len tést ten ni az in téz ke dés re jo go sult élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv nek, to váb bá el lát ni a jár vány ügyi
fel ada to kat, meg ten ni a jár vány meg elõ zé sé hez és fel szá -
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mo lá sá hoz szük sé ges mind azon fel ada to kat, ame lye ket e
tör vény, il let ve a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály a fel -
adat-, il let ve ha tás kö ré be utal, va la mint az ál lat tar tót a
szük sé ges uta sí tá sok kal el lát ni.

(3) Jár vány ve szély ese tén a ma gán ál lat or vos – a Ma -
gyar Ál lat or vo si Ka ma rá val kö tött meg ál la po dás sze rint –
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal köz cé lú mun ka -
vég zés re – díj fi ze tés és költ ség té rí tés el le né ben – igény be
ve he tõ. A ma gán ál lat or vos a köz cé lú igény be vé tel nek
 köteles ele get ten ni.

Kártalanítás

54. § (1) Zár la ti ká ro sí tó elõ for du lá sá nak fel szá mo lá sát, 
ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sát szol gá ló in téz ke dés so rán

a) a ter me lõk nö vény ál lo má nyá ban vég re haj tott rész le -
ges vagy tel jes meg sem mi sí tés ese tén az adott do log ban
ke let ke zett ká rok eny hí té sé re – a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel – a ter me lõ;

b) a mé hé szet ben oko zott ká rok eny hí té sé re – a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a mé hész
az ál lam tól e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak sze rint rész le ges kár ta la ní tás ra jo go sult.
A kár ta la ní tás ról az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ha tá -
ro zat ban dönt.

(2) Nem jár kár ta la ní tás
a) az or szág ba jog el le ne sen be ho zott nö vény, nö vé nyi

ter mék után (be le ért ve a ku ta tá si cél ból be ho zott nem ho -
nos szer ve ze te ket is);

b) ha zár la ti ká ro sí tó gya nú ja ese tén a ter me lõ be je len -
té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get;

c) ha a ve võ nek a vá sá rolt nö vény zár la ti ká ro sí tó val
 való fer tõ zött sé gé rõl tu do má sa volt, il let ve ar ról kel lõ kö -
rül te kin tés sel tu do mást sze rez he tett vol na;

d) ha a nö vényt kedv te lés bõl, tu do má nyos kí sér le ti, la -
bo ra tó ri u mi, szol gá la ti cél ból tar tot ták fenn;

e) a nö vény-egész ség ügyi jog sza bá lyok meg sér té sé vel
fenn tar tott, for ga lom ba ho zott nö vé nyért, nö vé nyi ter mé -
kért (be le ért ve a zár la ti ká ro sí tók ku ta tói cse ré jét is);

f) ha a nö vény-egész ség ügyi zár lat ra egyéb, a ter me lõ -
nek fel ró ha tó ma ga tar tás  miatt ke rült sor;

g) ha a nö vény-egész ség ügyi zár lat ra a nö vény vé del mi
ha tó ság ál tal elõ ze tesen nem el len õr zött, nem fém zá rolt
ve tõ mag ból vagy nem mi nõ sí tett ve ge ta tív sza po rí tó alap -
anyag ból, il let ve ül te té si anyag ból elõ ál lí tott nö vény ál lo -
mány ban vagy an nak ter mé sé ben ke rül sor;

h) ha a nö vény-egész ség ügyi zár lat tal érin tett ter mõ he -
lyen és an nak szom széd sá gá ban a ha tó sá gi in téz ke dés tár -
gyát ké pe zõ ká ro sí tó el len a ko ráb ban el ren delt nö -
vény-egész ség ügyi zár la tot még nem ol dot ták fel és az
újabb nö vény vé del mi in téz ke dés re a zár lat fi gyel men kí -
vül ha gyá sa  miatt ke rül sor;

i) ha a nö vény-egész ség ügyi zár lat Ma gyar or szá gon
ho nos vagy meg te le pe dett ká ro sí tó el len irá nyul;

j) ha a ter me lõ a nö vény-egész ség ügyi zár lat kap csán
meg ha tá ro zott va la mely kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get.

(3) A nö vény vé del mi vé de ke zés sel oko zott ká rért nem
jo go sult kár ta la ní tás ra az a mé hész, aki le te le pe dé sé nek
be je len té sét el mu lasz tot ta.

55. § (1) A 51.  § (3) be kez dé sé nek i)–q) pont ja i ban fel -
so rolt jár vány ügyi in téz ke dé sek el ren de lé se ese té ben – a
(2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az ál -
lam tól kár ta la ní tás ra jo go sult

a) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ál lat be teg ség ben a 18.  § (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban elõ írt be je len tés tel je sí té sé nek idõ pont ját
köve tõen el hul lott, il let ve a jár vány ügyi in téz ke dés ként le -
ölt be je len tett ál lat, meg sem mi sí tett ter mék, anyag, esz köz 
és tárgy tu laj do no sa;

b) a 51.  § (3) be kez dé sé nek p) pont já ban meg ha tá ro zott 
föld te rü let, jár mû, épü let, be ren de zés, esz köz és anyag
 tulajdonosa, hasz ná ló ja, amennyi ben az igény be vé tel re,
 illetve hasz ná lat ra ki fe je zet ten az erre irá nyu ló ha tá ro zat
alap ján ke rült sor;

c) a 51.  § (3) be kez dé sé nek q) pont já ban meg ha tá ro zott 
gaz dál ko dó szer ve zet, amennyi ben a kö te le zés re ki fe je zet -
ten az erre irá nyu ló ha tá ro zat alap ján ke rült sor.

(2) Nem jár kár ta la ní tás
a) az or szág ba ti la lom el le né re vagy sza bály ta la nul be -

ho zott ál la to kért, va la mint a tar tá suk kal kap cso la tos anya -
go kért, esz kö zö kért és tár gya kért;

b) ha az ál lat be teg ség re gya nús ál la po tát az ál lat tar tó
vagy élel mi szer-vál lal ko zó nem je len tet te be, il let ve az
elõ írt kö te le zett sé ge ket meg szeg te;

c) ha az át ru há zás sal szer zett ál lat be teg sé gé rõl, fer tõ -
zött sé gé rõl a tu laj do nos nak az ál lat meg szer zé se kor tu do -
má sa volt;

d) ha a jár vány ügyi in téz ke dés re az ál lat tar tó vagy élel -
mi szer-vál lal ko zás egyéb fel ró ha tó ma ga tar tá sa  miatt ke -
rült sor;

e) a va don élõ ál la to kért, ki vé ve az en ge déllyel be fo -
gott, leg alább hat hó nap ja zárt kö rül mé nyek kö zött (va das -
park ban, va das kert ben, röp te tõ ben) tar tott vagy te nyész -
tett, to váb bá a jár vány ügyi in téz ke dés ként di ag nosz ti kai
cél ból ki lõtt va dat, és a vé dett ál la to kat;

f) trá gyá ért, alo mért;
g) az ál lat-egész ség ügyi jog sza bá lyok meg sér té sé vel

tar tott, il let ve szál lí tott, le vá gott, for ga lom ba ho zott ál la -
tért és ter mé kért.

(3) Az el ren delt, az 51.  § (3) be kez dé sé nek a)–h) és
r) pont ja sze rin ti ál lat-jár vány ügyi in téz ke dés ben elõ írt
kö te le zett sé gek tel je sí té se ál la mi kár ta la ní tás szem pont já -
ból nem mi nõ sül az 51.  § (3) be kez dé sé nek p) és q) pont ja
sze rin ti ak tív köz re mû kö dés nek.

(4) A kár ta la ní tás össze ge az ál lat, anyag, esz köz vagy
tárgy for gal mi ér té ke, az 51.  § (3) be kez dé sé nek p) és
q) pont ja ese té ben pe dig az igény be vé tel lel, il let ve köz re -
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mû kö dés sel oko zott ká rok hoz – ide nem ért ve az el ma radt
hasz not – iga zo dik.

(5) A kár becs lés és ki fi ze tés rész le tes sza bá lya it az e
tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály tar tal maz za. A
kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek mód já ról az azt el ren de lõ ha tá -
ro zat ban kell ren del kez ni.

VI. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jogkövetkezményekre vonatkozó általános
rendelkezések

56. § (1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv e tör vény -
ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott jog sza bály sér tés, il let ve ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog -
lal tak meg sér té se ese tén in téz ke dést hoz hat, bír sá got szab -
hat ki vagy fi gyel mez te tés ben ré sze sí ti az el já rás alá vont
jogi sze mélyt, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz -
dál ko dó szer ve ze tet vagy ter mé sze tes sze mélyt (e fe je zet -
ben a továb biak ban együtt: el já rás alá vont sze mély).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mény al kal ma -
zá sá nak nincs he lye, ha a cse lek mény nek az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott egy
év, il let ve a cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí tott há rom év
el telt. A ha tár idõ szá mí tá sa kor a jog or vos la ti el já rás idõ -
tar ta mát nem kell figye lembe ven ni.

Intézkedések

57. § Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint, a fel tárt jog sér tés sú lyá val ará nyo san, a jog sér tés -
ben rej lõ koc ká zat mér té ké nek és jel le gé nek figye lembe -
véte lével a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket hoz hat ja:

a) te vé keny ség vég zé sét ha tá ro zott idõ re, tel je sen vagy 
rész le ge sen fel füg geszt he ti, kor lá toz hat ja, a mû kö dést
meg tilt hat ja, az új bó li mû kö dést fel té tel hez köt he ti;

b) vál lal ko zás, lé te sít mény mû kö dé si en ge dé lyét fel té -
tel hez köt he ti, mó do sít hat ja, fel füg geszt he ti, vissza von -
hat ja, il let ve kez de mé nyez he ti an nak vissza vo ná sát;

c) vál lal ko zás, lé te sít mény nyil ván tar tás ba vé te lét fel -
té tel hez köt he ti, ha tá ro zott idõ re vagy vég le ge sen meg ta -
gad hat ja, a vál lal ko zást, lé te sít ményt tö röl he ti nyil ván tar -
tá sá ból;

d) a nem ál la mi la bo ra tó ri u mok mû kö dé si en ge dé lyét
fel té tel hez köt he ti, mó do sít hat ja, vissza von hat ja;

e) az új bó li en ge dé lye zést ok ta tá son  való rész vé tel hez,
an nak iga zo lá sá hoz, il let ve vizs gá zás hoz köt he ti;

f) ter mék elõ ál lí tá sát, tá ro lá sát, szál lí tá sát, fel hasz ná lá -
sát, for ga lom ba ho za ta lát, be ho za ta lát, ki vi te lét, ille té -

kességi te rü le tén  való át szál lí tá sát fel té tel hez köt he ti, kor -
lá toz hat ja, fel füg geszt he ti, meg tilt hat ja;

g) el ren del he ti a ter mék for ga lom ból  való ki vo ná sát,
vissza hí vá sát, meg sem mi sí té sét, ár tal mat la ní tá sát;

h) ál lat vizs gá la tát, for gal mi kor lá to zá sát, el kü lö ní té -
sét, kö te le zõ gyógy ke ze lé sét, vé dõ ol tá sát vagy le ölé sét el -
ren del he ti;

i) el is mert ha gyo má nyos kü lön le ges ter mék elõ ál lí tá -
sát, for ga lom ba ho za ta lát meg tilt hat ja vagy fel té tel hez
köt he ti;

j) élel mi szer rel, il let ve ta kar mánnyal érint ke zés be ke -
rü lõ anya gok, gé pek, esz kö zök hasz ná la tát meg tilt hat ja;

k) szál lí tó esz köz en ge dé lyét vissza von hat ja, hasz ná la -
tát meg tilt hat ja;

l) élel mi szert em ber i fo gyasz tás ra al kal mat lan nak mi -
nõ sít het;

m) ta kar mányt ete tés re al kal mat lan nak nyil vá nít hat, új
ta kar mány ese ti en ge dé lyét fel füg geszt he ti, újabb fel té tel -
hez köt he ti, mó do sít hat ja, il let ve vissza von hat ja;

n) en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó
en ge délyt mó do sít hat, vissza von hat;

o) nö vény-egész ség ügyi zár la tot és jár vány ügyi in téz -
ke dést ren del het el;

p) a ha tár ál lo má so kon vég zett el len õr zé se so rán el ren -
del he ti az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze -
rin ti, il let ve az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó
jogi ak tu sa i ban fog lalt in téz ke dé se ket;

q) ter me lé si, be ta ka rí tá si, kí sér le ti, fel hasz ná lá si, al kal -
ma zá si ti lal mat, il let ve nö vény vé del mi kor lá to zást ren del -
het el;

r) be tilt hat ja vagy kor lá toz hat ja a nö vény-egész ség -
ügyi szem pont ból nem meg fe le lõ ve tõ ma gok, sza po rí tó -
anya gok vagy ne me sí té si alap anya gok hasz ná la tát;

s) el ren del he ti esz köz, tárgy, anyag zár alá vé te lét, ár -
tal mat la ní tá sát, szál lí tó jár mû vet vissza tart hat mind ad dig,
amíg a szál lít má nyá val kap cso la tos zá ro lá si, és ár tal mat la -
ní tá si el já rás be nem fe je zõ dik, il let ve an nak költ sé ge
meg fi ze tés re nem ke rül.

58. § Ha az élel mi szer- vagy ta kar mány jo gi elõ írások
meg sér té se ese tén az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv egy
adott élel mi szer vagy ta kar mány for ga lom ba ho za ta lát
meg tilt ja, a jog sér té sért fe le lõs élel mi szer- vagy ta kar -
mány-vál lal ko zás kö te les az érin tett élel mi szer vagy ta kar -
mány vo nat ko zá sá ban az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint el jár ni, és el já -
rá sá ról, va la mint a meg tett in téz ke dé sek rõl az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szer vet rész le te sen tá jé koz tat ni.
Amennyi ben a ha tó ság az adott élel mi szer vagy ta kar mány 
vo nat ko zó elõ írásoknak  való meg fe le lé sé nek biz to sí tá sa
szem pont já ból az élel mi szer- vagy ta kar mány-vál lal ko zás
el já rá sát nem ki elé gí tõ nek íté li meg, az élel mi szer- vagy
ta kar mány-vál lal ko zás költ sé gé re ha la dék ta la nul meg te szi 
a szük sé ges in téz ke dé se ket.
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A bírságok kiszabásának általános szabályai és elvei

59. § (1) Az élel mi szer-el len õr zé si bír ság és a ta kar -
mány-el len õr zé si bír ság leg ki sebb össze ge ti zen öt ezer fo -
rint, leg ma ga sabb össze ge

a) ha az el já rás alá vont sze mély a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) ha tá lya alá tar -
to zó, 100 mil lió fo rin tot meg ha la dó éves net tó ár be vé tel lel 
ren del ke zõ vál lal ko zás, az el já rás alá vont sze mély éves
net tó ár be vé te lé nek 5%-áig, de leg fel jebb száz mil lió fo -
rin tig, il let ve az em be rek vagy ál la tok szé les kö ré nek
egész sé gét ká ro sí tó vagy ve szé lyez te tõ, to váb bá a fel hasz -
ná lók szé les kö ré nek je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó jog -
sér tés ese tén leg fel jebb két mil li árd fo rin tig;

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó eset ben 500 ezer
fo rin tig, il let ve az em be rek vagy ál la tok szé les kö ré nek
egész sé gét ká ro sí tó vagy ve szé lyez te tõ, to váb bá a fel hasz -
ná lók szé les kö ré nek je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó jog -
sér tés ese tén az el já rás alá vont sze mély éves net tó ár be vé -
te lé nek 5%-áig, az Szt. ha tá lya alá nem tar to zó el já rás alá
vont sze mély ese té ben öt mil lió fo rin tig
ter jed het.

(2) Ha az el já rás alá vont sze mély a te vé keny sé gét a
23.  § (1), il let ve (2) be kez dé sé nek be nem tar tá sá val vé -
gez te, az élel mi szer-el len õr zé si bír ság, il let ve a ta kar -
mány-el len õr zé si bír ság leg ki sebb össze ge ti zen öt ezer fo -
rint, leg ma ga sabb össze ge pe dig – az (1) be kez dés tõl el té -
rõ en – száz mil lió fo rint, il let ve az em be rek vagy ál la tok
szé les kö ré nek egész sé gét ká ro sí tó vagy ve szé lyez te tõ, to -
váb bá a fel hasz ná lók szé les kö ré nek je len tõs va gyo ni hát -
rányt oko zó jog sér tés ese tén két mil li árd fo rint le het.

(3) A nö vény vé del mi bír ság és az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti bír ság leg ma ga sabb össze ge ti zen öt mil lió fo rint,
leg ki sebb össze ge ti zen öt ezer fo rint.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti net tó ár be vé telt a jog sér tést
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti évre
vo nat ko zó éves be szá mo ló vagy az egy sze rû sí tett éves be -
szá mo ló (a továb biak ban együtt: be szá mo ló) sze rin ti net tó
ár be vé tel alap ján kell meg ha tá roz ni. Ha a vál lal ko zás mû -
kö dé si ide je egy év nél rö vi debb, az ada to kat éves szint re
kell ve tí te ni. Ha a vál lal ko zás nak a jog sér tést meg ál la pí tó
ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó
ár be vé te lé rõl nem áll ren del ke zés re hi te les nek te kint he tõ
in for má ció, a bír ság össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor az
utol só hi te le sen le zárt üz le ti év net tó ár be vé te le az irány -
adó. Be szá mo ló val még nem ren del ke zõ, új on nan ala pí tott 
vál lal ko zás ese té ben az el já rás meg in dí tá sá nak évé re vo -
nat ko zó üz le ti ter vet, en nek hi á nyá ban a vál lal ko zás ál tal a 
ha tó ság fel hí vá sá ra kö zölt, az Szt.-nek a köz ben sõ mér leg
ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai sze rint az el já rás meg in -
dí tá sá nak nap já val mint for du ló nap pal ki szá mí tott net tó
ár be vé telt kell figye lembe ven ni.

(5) A bír ság mér té két az eset összes kö rül mé nyé re – így
kü lö nö sen az érin tet tek ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá -
ra, a jog sér tõ ál la pot idõ tar ta má ra és a jog sér tõ ma ga tar tás

is mé telt ta nú sí tá sá ra, a jog sér tés sel el ért elõny re, a 60.  §
(1) be kez dé sé nek a)–c), g), i)–l), n)–q) pont já ban, va la -
mint a 63.  § (1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban fog lalt
tény ál lá sok ki vé te lé vel az el já rás alá vont sze mély gaz da -
sá gi sú lyá ra – te kin tet tel kell meg ha tá roz ni.

(6) Amennyi ben a jog sér tõ ál la pot meg szün te té se ér de -
ké ben a tör vény sze rint al kal maz ha tó leg ala cso nyabb
össze gû bír ság ki sza bá sa is szük ség te len, bír sá go lás he -
lyett az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv fi gyel mez te tés -
ben ré sze sít he ti az el já rás alá vont sze mélyt.

(7) A (6) be kez dés nem al kal maz ha tó
a) a 60.  § (1) be kez dé sé nek a)–i) pont já ban meg ha tá ro -

zott tény ál lá sok,
b) a 61.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban meg ha tá -

ro zott tény ál lá sok,
c) a 62.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban meg ha tá -

ro zott tény ál lá sok,
d) há rom éven be lül is mé tel ten meg ál la pí tott azo nos

jog sér tés
ese tén.

(8) Azo nos tény ál lá sú, há rom éven be lü li is mé telt jog -
sér tés ese tén a bír ság össze ge a ko ráb ban ki sza bott bír ság
más fél sze re sé nél nem le het ke ve sebb, de nem ha lad hat ja
meg az adott jog sér tés ese tén ki szab ha tó bír ság leg ma ga -
sabb mér té két.

(9) A bír ság té te les mér té két és ki sza bá sá nak rész le tes
sza bá lya it az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály
ál la pít ja meg.

Növényvédelmi bírság

60. § (1) Nö vény vé del mi bír sá got kell ki szab ni az zal
szem ben, aki

a) a zár la ti ká ro sí tó val  való fer tõ zés azon na li fel szá mo -
lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét meg sze gi, zár la ti ká ro sí -
tót ter jeszt, vagy a ter je dést elõ se gí ti, a zár la ti in téz ke dést
meg sze gi;

b) nö vény vé dõ szer rel olyan cse lek ményt  valósít meg,
amellyel az em ber vagy az ál lat egész sé gét, az élel mi szer-,
il let ve ta kar mány biz ton sá got vagy a kör nye ze tet ve szé -
lyez te ti;

c) a 17.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett sé gét, to -
váb bá a 17.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt, a par lag fû el le ni vé -
de ke zé si kö te le zett sé gét el mu laszt ja;

d) en ge dély kö te les ter mé ket elõ írt ké pe sí tés, il let ve en -
ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ mó don for ga lom ba
hoz, hir det, nyil vá nos ság szá má ra ajánl, il let ve fel hasz nál;

e) az en ge dély kö te les ter mék cso ma go lá sá ra vo nat ko -
zó an e tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban elõ írt sza bá lyo kat meg sér ti;

f) az adott évi ana li ti ka i lag tisz ta ha tó anyag be nyúj tá -
sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get;

g) a mé hé sze tek nö vény vé del mi szem pont ból el ren delt 
ván do rol ta tá si ti lal mát meg sze gi;
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h) a mû trá gyák ról  szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács 2003. ok tó ber 13-i 2003/2003/EK ren de le té nek je lö -
lés re, cso ma go lás ra, a Kö zös sé gen be lü li le te le pe dés re,
nyil ván tar tás ra, táp anyag tar ta lom ra, va la mint az egyes
mû trá gya tí pu sok ra vo nat ko zó elõ írásait meg sér ti;

i) for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés)
nem ren del ke zõ, to váb bá idõ sza kos fe lül vizs gá la ton részt
nem vett, vagy meg nem fe lel t nö vény vé del mi gé pet for ga -
lom ba hoz, üze mel tet vagy hasz nál;

j) a zár la ti ká ro sí tó val  való fer tõ zés be je len té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé gét meg sze gi;

k) az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal el ren delt
vegy sze res nö vény vé del mi mun ka vég zést aka dá lyoz za;

l) a nö vény vé del mi ha tó sá gi te vé keny sé get aka dá lyoz -
za, a ha tó ság in téz ke dé sét fi gyel men kí vül hagy ja, az ál la -
mi vagy köz ér de kû vé de ke zés vég re haj tá sát aka dá lyoz za;

m) a nö vény vé de lem mel kap cso lat ban elõ írt vagy el -
ren delt nö vény-egész ség ügyi, kí sér le ti, ter me lé si, meg -
sem mi sí té si, elõ ál lí tá si, for má lá si, ki sze re lé si, cso ma go lá -
si, rak tá ro zá si, szál lí tá si, fel hasz ná lá si, for ga lom ba ho za -
ta li ren del ke zé se ket meg sze gi;

n) az elõ írt vagy el ren delt nö vény-egész ség ügyi kor lá -
to zá so kat meg sze gi;

o) az e tör vény, va la mint e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si, nyil -
ván tar tás ba vé te li kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get;

p) en ge dély kö te les ter mé ket mû sza ki lag al kal mat lan -
nak mi nõ sí tett vagy ér vé nyes mû sza ki en ge déllyel nem
ren del ke zõ gép pel, il let ve be ren de zés sel áru ter me lõ gaz -
da ság ban jut tat ki;

q) a mé hek re ve szé lyes nö vény vé del mi mun ka vég zés
be je len té si kö te le zett sé gét el mu laszt ja;

r) a nö vény vé dõ szer bel föl di for gal má ra vo nat ko zó, a
17.  § (5)–(6) be kez dé se sze rin ti je len té si kö te le zett ség nek
nem tesz ele get.

(2) A bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

Takarmány-ellenõrzési bírság

61. § (1) Ha el len õr zé se so rán az élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti szerv meg ál la pít ja, hogy az elõ ál lí tott, il let ve for -
ga lom ba ho zott ta kar mány

a) az elõ írt gyárt mány lap pal nem ren del ke zik;
b) az elõ írt mennyi ség tõl el té rõ mér ték ben vagy mó -

don, il let ve meg nem en ge dett ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
ményt, ta kar mány-ada lék anya got vagy az elõ írt leg ma ga -
sabb ér té ket meg ha la dó mennyi sé gû nem kí vá na tos anya -
got, mik ro or ga niz must, til tott anya got, nem en ge dé lye zett
ál la ti fe hér jét tar tal maz;

c) mi nõ sé gé ben az ál lat egész sé gét ve szé lyez te tõ mér -
ték ben ká ro so dott;

d) bel tar tal mi ér té ke az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott nál na gyobb mér ték ben 
tér el a gyárt mány lap ban, il let ve a je lö lé sen vagy a kí sé rõ
ok má nyon fel tün te tett ga ran tált bel tar tal mi ér ték tõl;

e) a c) pont ban em lít et tõl ki sebb mér ték ben mi nõ sé gé -
ben ká ro so dott;

f) a ta kar mány je lö lé si elõ írásoknak nem fe le l meg;
g) egyéb, e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyi

elõ írásoknak nem fe le l meg,
ta kar mány-el len õr zé si bír sá got szab ki.

(2) A ta kar mány-el len õr zé si bír sá got (1) be kez dés a)–e)
és g) pont já ban fog lalt eset ben a 14.  § (1), (3)–(5) be kez dé -
sé ben, az (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt eset ben a 14.  §
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fe le lõs sel szem ben kell
ki szab ni.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti fe le lõs ki lé tét nem le het
meg ál la pí ta ni, a bír sá got az zal a ta kar mány-vál lal ko zás sal
szem ben kell ki szab ni, aki nél a jog sér tést meg ala po zó ta -
kar mányt az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv meg ta lál ta,
ki vé ve, ha a ta kar mány-vál lal ko zás bi zo nyít ja, hogy a bír -
ság ki sza bá sá ra okot adó hi bát nem õ okoz ta.

Élelmiszer-ellenõrzési bírság

62. § (1) Élel mi szer-el len õr zé si bír sá got kell ki szab ni
a) az élel mi szer-biz ton ság ra vo nat ko zó kö ve tel mé -

nyek meg sér té se;
b) élel mi szer-mi nõ sé gi elõ írásoknak  való meg nem fe -

le lés;
c) fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ le jár ta utá ni for ga lom ba

ho za tal;
d) mi nõ ség meg õr zé si ha tár idõ le jár ta utá ni for ga lom ba 

ho za tal;
e) a Ma gyar Élel mi szer köny vi meg ne ve zé se ket jog el le -

ne sen hasz ná ló élel mi szer for ga lom ba ho za ta la, vagy egyéb
élel mi szer-je lö lé si elõ írásoknak  való meg nem fe le lés
ese tén.

(2) Az élel mi szer-el len õr zé si bír sá got a (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fog -
lalt eset ben a 14.  § (2)–(5) be kez dé sé ben, az (1) be kez dés
e) pont já ban fog lalt eset ben a 14.  § (6) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fe le lõs sel szem ben kell ki szab ni.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti fe le lõs ki lé tét nem le het
meg ál la pí ta ni, a bír sá got az zal az élel mi szer-vál lal ko zás -
sal szem ben kell ki szab ni, aki nél a jog sér tést meg ala po zó
élel mi szert az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv meg ta lál ta,
ki vé ve, ha az élel mi szer-vál lal ko zás bi zo nyít ja, hogy a bír -
ság ki sza bá sá ra okot adó hi bát nem õ okoz ta.

(4) A zöld ség-gyü mölcs el len õr zés so rán a bír sá got a
ter mék bir to ko sá val – ide nem ért ve a vég sõ fo gyasz tót –
szem ben kell ki szab ni.

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság

63. § (1) Élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got kell ki -
szab ni
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a) az zal szem ben, aki te vé keny sé gé vel vagy mu lasz tá -
sá val

aa) a ter mõ föld vé del mé nek a ter mõ föld rõl  szóló tör -
vény ben, va la mint a ter mõ föld vé del mé rõl  szóló tör vény -
ben nem sza bá lyo zott, élel mi szer-biz ton ság gal össze -
függõ;

ab) a nö vény vé dõ sze rek és ter més nö ve lõ anya gok for -
ga lom ba ho za ta lá ra, ke res ke del mé re és fel hasz ná lá sá ra;

ac) a nö vé nyek ter mesz té se, a nö vé nyek, nö vé nyi ter -
mé kek és egyéb anya gok hasz no sí tá sa, fel dol go zá sa, tá ro -
lá sa, szál lí tá sa és for ga lom ba ho za ta la nö vény-egész ség -
ügyi sza bá lya i nak be tar tá sá ra;

ad) nö vény vé del mi gé pek for ga lom ba ho za ta lá ra és
mû köd te té sé re;

ae) a zöld ség és gyü mölcs ter mesz té sé re, tá ro lá sá ra és
for ga lom ba ho za ta lá ra;

af) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra,
for ga lom ba ho za ta lá ra és fel hasz ná lá sá ra;

ag) az ál lat-egész ség ügy re;
ah) az ál la tok tar tá sá nak, sza po rí tá sá nak, te nyész té sé -

nek, szál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak ál lat-egész -
ség ügyi sza bá lya i ra;

ai) az ál la tok ál lat-egész ség ügyi fel ügye le té re és el lá tá -
sá ra;

aj) az élel mi szer-ter me lés re, -elõ ál lí tás ra, -feldolgo -
zásra, -tá ro lás ra, -szál lí tás ra és -for ga lom ba ho za ta lá ra;

ak) az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, ke res ke -
del mé re, és fel hasz ná lá sá ra;

al) a nö vé nyi és ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek gyûj té sé -
re, ke ze lé sé re, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta -
lá ra, fel hasz ná lá sá ra;

am) az öko ló gi ai ter me lés re
vo nat ko zó, a 60–62.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ
egyéb elõ írásokat meg sze gi;

b) az zal szem ben, aki az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv ha tó sá gi te vé keny sé gét aka dá lyoz za, in téz ke dé sét
fi gyel men kí vül hagy ja;

c) az zal az élel mi szer- vagy ta kar mány-vál lal ko zás sal
szem ben, amely nek el já rá sát az 58.  §-ban fog lal tak vo nat -
ko zá sá ban az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nem ki elé -
gí tõ nek íté li meg;

d) az élel mi szer- vagy ta kar mány-vál lal ko zó val szem -
ben, amennyi ben az élel mi szer- vagy takarmány-vállal -
kozással szem ben élel mi szer- vagy ta kar mány-el len õr zé si
bír ság ke rül ki sza bás ra, és az élel mi szer- vagy ta kar -
mány-vál lal ko zó – bár azt meg te het te vol na – nem
 gondoskodott meg fe le lõ mó don a bír ság ki sza bá sá ra okot
adó jog sér tés meg elõ zé sé rõl vagy azt az õ uta sí tá sá ra
 követték el.

(2) A bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

A bírságok megfizetésének szabályai

64. § (1) A bír sá got az azt ki sza bó ha tá ro zat köz lé sé tõl
szá mí tott ti zen ötö dik na pig meg kell fi zet ni.

(2) A for gal ma zó ál tal oko zott hiba  miatt ki sza bott bír -
ság a ter mé ket a for gal ma zó nak ke res ke del mi cél lal ér té -
ke sí tõ sze mély re (be szál lí tó) nem há rít ha tó át.

(3) A bír sá gok meg nem fi ze té se ese tén a ki sza bott
össze get a Ket. sze rin ti mér té kû ké se del mi pót lék ter he li.
A bír sá got és a ké se del mi pót lé kot adók mód já ra kell be -
haj ta ni, amely rõl az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv meg -
ke re sé sé re az ál la mi adó ha tó ság gon dos ko dik.

(4) Ha a jogi sze mély re, vagy a jogi sze mé lyi ség gel nem 
ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet re ki sza bott bír sá got a
kö te le zett nem fi ze ti meg és azt tõle nem le het be haj ta ni, a
bír ság meg fi ze té sé re a jog sér tés el kö ve té se ide jén helyt áll -
ni kö te les ta got, ve ze tõ tiszt ség vi se lõt, il let ve azt a sze -
mélyt kell kö te lez ni, aki a jogi sze mély vagy a jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet kö te le -
zett sé ge i ért a tör vény alap ján fe le l.

(5) A bír ság ki sza bá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat fel leb be -
zés re te kin tet nél kü li vég re haj tá sa, vagy – a bír ság fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben – biz to -
sí tá si in téz ke dés ren del he tõ el.

(6) A bír ság össze gét az azt ki sza bó szerv szám lá já ra
kell be fi zet ni, amely an nak sa ját be vé te le.

(7) A be folyt össze get az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv – a mi nisz ter en ge dé lyé vel – ki zá ró lag az ál -
lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat, il let ve
a nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat adott szak te rü le te el -
len õr zé sé nek és vizs gá la ti mód sze re i nek fo lya ma tos fej -
lesz té sé re, szak em be re i nek kép zé sé re, va la mint a 24.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok tel je sí té sé hez hasz nál -
hat ja fel.

VII. Fejezet

KÖTELEZÕ ELÕÍRÁSOK ÉS AJÁNLOTT SZAKMAI
IRÁNYELVEK GYÛJTEMÉNYEI

A Codex Alimentarius

65. § (1) Az élel mi szer-sza bá lyo zást a nem zet kö zi szer -
ve ze tek – min de nek elõtt a FAO/WHO Co dex Alimen -
tarius – elõ írásaival össz hang ban, il let ve aján lá sa i ra te kin -
tet tel kell ki ala kí ta ni.

(2) A FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us Bi zott ság mun -
ká já ban  való ma gyar rész vé tel szak mai irá nyí tá sa a Kor -
mány ál tal ki je lölt szerv fel ada ta.

A Magyar Élelmiszerkönyv

66. § (1) A Ma gyar Élel mi szer könyv az egyes élel mi -
sze rek re, il let ve az élel mi sze rek vagy élel mi szer-össze te -
võk egyes cso port ja i ra vo nat ko zó élel mi szer-mi nõ sé gi,
élel mi szer-je lö lé si és élel mi szer-biz ton sá gi (élel mi -
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szer-hi gi é ni ai), va la mint az élel mi sze rek vizs gá la ta so rán
al kal ma zan dó mód sze rek re vo nat ko zó, az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö te le zõ
elõ írások (a továb biak ban: élel mi szer köny vi elõ írások),
va la mint irány el vek (a továb biak ban: élel mi szer köny vi
irány el vek) gyûj te mé nye. A mi nisz ter a Ma gyar Élel mi -
szer köny vet az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban és hon lap ján köz zé te szi.

(2) Az élel mi szer köny vi irány el vek al kal ma zá sa nem
kö te le zõ, azon ban az élel mi szer köny vi irány elv ben sze -
rep lõ meg ne ve zés hasz ná la ta ese tén az élel mi szer nek az
irány elv ben fog lal tak nak meg kell fe lel nie. Az élel mi szer -
köny vi irány el vek nek  való meg fe le lés ese tén az el len ke zõ
bi zo nyí tá sá ig – az adott irány elv ben sza bá lyo zott tárgy -
kör ben – vé lel mez ni kell e tör vény elõ írásainak be tar tá sát.

(3) A Ma gyar Élel mi szer könyv gon do zá sá val kap cso la -
tos mun ka szak mai irá nyí tá sa a Kor mány ál tal ki je lölt
szerv fel ada ta.

A Magyar Takarmánykódex 
(Codex Pabularis Hungaricus)

67. § (1) A Ma gyar Ta kar mány kó dex a ta kar má nyok ra,
a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra, szál lí -
tá sá ra, vizs gá la tá ra, a ta kar mány-vál lal ko zá si lé te sít mé -
nyek re, va la mint az ál la tok táp lá ló anyag szük ség le te i re
vo nat ko zó, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott kö te le zõ elõ írások, va la mint aján lott
szak mai irány el vek (a továb biak ban: ta kar mány kó -
dex-irány el vek) gyûj te mé nye. A mi nisz ter a Ma gyar Ta -
kar mány kó de xet az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los
lap já ban és hon lap ján köz zé te szi.

(2) A ta kar mány kó dex-irány el vek al kal ma zá sa nem kö -
te le zõ. A ta kar mány kó dex-irány el vek nek  való meg fe le lés
ese tén az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – az adott irány elv ben
sza bá lyo zott tárgy kör ben – vé lel mez ni kell e tör vény elõ -
írásainak be tar tá sát.

(3) A Ma gyar Ta kar mány kó dex gon do zá sá val kap cso -
la tos mun ka szak mai irá nyí tá sa a Kor mány ál tal ki je lölt
szerv fel ada ta.

A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex

68. § (1) Az ál lat egész ség ügyi és ál lat jó lé ti sza bá lyo zást 
a nem zet kö zi szer ve ze tek – min de nek elõtt a Nem zet kö zi
Ál lat jár vány ügyi Hi va tal (OIE) Szá raz föl di és Vízi ál la tok 
Ál lat-egész ség ügyi Kó dex – elõ írásaival össz hang ban, il -
let ve aján lá sa i ra te kin tet tel kell ki ala kí ta ni.

(2) A Ma gyar Ál lat-egész ség ügyi és Ál lat jó lé ti Kó dex
gon do zá sá val kap cso la tos mun ka szak mai irá nyí tá sa a
Kor mány ál tal ki je lölt szerv fel ada ta.

(3) A Ma gyar Ál lat-egész ség ügyi és Ál lat jó lé ti Kó dex
az élõ ál la tok ra vo nat ko zó ál lat-egész ség ügyi és ál lat vé -
del mi, va la mint a be je len ten dõ ál lat be teg sé gek kel kap cso -
la tos kö te le zõ elõ írások és aján lott szak mai irány el vek
gyûj te mé nye.

A Növényvédelmi Módszertani Gyûjtemény

69. § A Nö vény vé del mi Mód szer ta ni Gyûj te mény a nö -
vény vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé vel – így kü lö nö sen mód -
szer ta ni út mu ta tók kal, a nö vény vé dõ sze rek for gal mi ka te -
gó ri á ba so ro lá sá nak fel té te le i vel – kap cso la tos, az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kö te le zõ elõ írások és aján lott szak mai irány el vek gyûj te -
mé nye.

VIII. Fejezet

ADATOK VÉDELME ÉS NYILVÁNOSSÁGA

Adatok nyilvánossága a növényvédõ szer engedélyezés
során

70. § (1) A nö vény vé dõ szer rel kap cso la tos en ge dé lye -
zé si el já rá sok so rán a ké rel me zõ ál tal be nyúj tott – és a sze -
mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá -
nos sá gá ról  szóló tör vény ha tá lya alá nem tar to zó – ada tok
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ki vé te lé vel – ki -
zá ró lag az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott vé del mi idõ le jár tá val és mó don vagy az en -
ge dély irán ti ké rel met el sõ ként be nyúj tó írás be li hoz zá já -
ru lá sá val hasz nál ha tók fel.

(2) Köz ér dek bõl nyil vá nos, il let ve köz ér de kû adat a nö -
vény vé dõ szer rel kap cso la tos en ge dé lye zé si el já rás so rán
nyert vagy szol gál ta tott aláb bi adat:

a) az en ge dé lyes neve (cég ne ve), címe (szék he lye);
b) a nö vény vé dõ szer biz ton sá gi adat lap já nak tar tal ma;
c) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban

meg ha tá ro zot tak sze rint ve szé lyes nek mi nõ sí tett kom po -
nen sek neve;

d) az em ber és ál lat egész sé gé re gya ko rolt ha tá sok, to -
váb bá a kör nye ze tet és a ter mé sze tet érin tõ ha tá sok kal
kap cso la tos ered mé nyek össze fog la lá sa;

e) az en ge dély kö te les ter mék kel kap cso la tos biz ton sá -
gi elõ írások, mun ka-, kör nye zet- és élel me zés-egész ség -
ügyi sza bá lyok, a hul la dék ká váló nö vény vé dõ sze rek és
cso ma go ló anya ga ik ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írások, va la -
mint a bal ese tek ese tén vég zen dõ azon na li in téz ke dé sek re
vo nat ko zó ada tok.

(3) Az en ge dé lye zett nö vény vé dõ sze rek, ter més nö ve lõ
anya gok en ge dé lyé nek vissza vo ná sa ese tén, ha arra egész -
ség ügyi vagy kör nye zet vé del mi ok ból ke rült sor, az arra
okot adó kö rül mé nye ket, va la mint az en ge dé lyes ne vét
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(cég ne vét), cí mét (szék he lyét) az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint köz zé kell
ten ni.

A lakosság tájékoztatása, közérdekû adatok

71. § (1) Rend kí vü li élel mi szer lánc-ese mény ese tén a
mi nisz ter köz ér de kû köz le mény ben tá jé koz ta tást ad a la -
kos ság szá má ra a ve szély el há rí tá sa ér de ké ben szük sé ges
in for má ci ók ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz le ményt, va -
la mint a 42.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tá ro za tot
a na pi la pok té rí tés men te sen kö te le sek meg je len tet ni.

(3) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ve ze tõ je az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv jog al kal ma zá si gya kor la tá -
nak alap ja it is mer te tõ köz le ményt ad ki. A köz le mény nek
kö te le zõ ere je nincs, ren del te té se a jog al kal ma zás ki szá -
mít ha tó sá gá nak nö ve lé se.

(4) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv a mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, va la mint hon lap -
ján nyil vá nos ság ra hoz za

a) az élel mi szer em ber i egész sé get ve szé lyez te tõ
szennye zett sé ge, élel mi szer-ha mi sí tás, mû kö dé si en ge -
dély nél kü li élel mi szer-vál lal ko zá si te vé keny ség, vagy az
en ge dély vissza vo ná sa ese tén az érin tett élel mi szer meg -
ne ve zé sét, a pon tos azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat, a fel -
tárt sza bály ta lan sá got, a jog sér tést el kö ve tõ élel mi szer-
vál lal ko zás cég ne vét és cí mét;

b) a ta kar mány nak az ál la tok egész sé gét köz vet le nül,
az em ber i egész sé get köz vet ve ve szé lyez te tõ szennye zett -
sé ge, vagy a mû kö dé si en ge dély vissza vo ná sa ese tén az
érin tett ta kar mány meg ne ve zé sét, a pon tos azo no sí tá sá ra
al kal mas ada to kat, a fel tárt sza bály ta lan sá got, a jog sér tést
el kö ve tõ ta kar mány-vál lal ko zás cég ne vét és cí mét;

c) a nö vény vé dõ szer, il let ve ál lat gyó gyá sza ti ter mék
ha mi sí tá sa ese tén az érin tett ter mék meg ne ve zé sét, a ter -
mék pon tos azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat, va la mint a
jog sér tést el kö ve tõ ne vét vagy cég ne vét és lak cí mét vagy
szék he lyét.

(5) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az ál ta la el len õr -
zött nö vény vagy nö vé nyi ter mék nö vény vé dõ szer-ma ra -
dék, il let ve ter més nö ve lõ anyag ból szár ma zó, vagy egyéb
to xi kus anyag tar tal má nak la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered -
mé nye it a meg en ge dett ha tár ér té ket meg ha la dó tar ta lom
ese tén – a ter me lõ, il let ve az el len õr zött sze mély ne vé vel
vagy cég ne vé vel és lak cí mé vel vagy szék he lyé vel együtt – 
az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint köz zé te szi.

(6) A (4)–(5) be kez dés ben meg je lölt ada to kat a hon lap -
ról a jog sér tés jog erõs meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 2 év után
tö röl ni kell, il let ve ezen idõ pon tot köve tõen az ada tok nem 
hoz ha tók újra nyil vá nos ság ra.

72. § Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv, va la mint az
élel mi szer-vál lal ko zó a fel hasz ná ló kat ké re lem re kö te les

tá jé koz tat ni az élel mi szer-vál lal ko zás te vé keny sé gé nek
– ha tó ság ál ta li – azon na li ha tá lyú fel füg gesz té sé rõl és an -
nak oka i ról. Az élel mi szer-vál lal ko zó kö te les a fel füg -
gesz tés meg szün te té sé ig az érin tett lé te sít mé nyen jól lát -
ha tó an ki füg gesz tett hir det ménnyel is je lez ni a fel füg gesz -
tés té nyét, okát és a fel füg gesz tõ ha tó ság ne vét, va la mint
an nak el ér he tõ sé gét.

73. § A Nö vény vé del mi Gé pek Jegy zé két és an nak vál -
to zá sa it a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los
lap já ban köz zé kell ten ni.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

74. § Ez a tör vény 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

75. § E tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály nak
kell te kin te ni

a) a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény,

b) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény,

c) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény,
d) az ál lat-egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.

tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott és e tör vény ha tá lya alá tar to zó ren -
del ke zé se ket tar tal ma zó jog sza bá lyo kat.

Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren -
de let ben

a) je löl je ki az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szer vet, ha tá -
roz za meg jog ál lá sát, rész le tes fel adat kö rét és el já rá si
rend jét;

b) je löl je ki az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos
szer vet, ál la pít sa meg an nak fel adat kö rét;

c) ha tá roz za meg a Ma gyar Élel mi szer könyv, a Ma gyar 
Ta kar mány kó dex, az Ál lat-egész ség ügyi és Ál lat jó lé ti
Kó dex és a Nö vény vé del mi Mód szer ta ni Gyûj te mény
össze ál lí tá sá nak, köz zé té te lé nek sza bá lya it, az élel mi szer -
köny vi és a ta kar mány kó dex-irány el vek ki adá sá nak rend -
jét, to váb bá je löl je ki a gon do zá su kat, va la mint a
FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us Bi zott ság mun ká já ban
 való ma gyar rész vé tel szak mai irá nyí tá sát vég zõ szer vet;

d) ha tá roz za meg az e tör vény ha tá lya alá tar to zó bír sá -
gok ki szá mí tá sá nak mód ját és mér té két;
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e) ál la pít sa meg az ál la mi fel ada tok vég zé sé re fel jo go -
sí tott ma gán ál lat or vos jog ál lá sát, fel adat- és ha tás kö rét;

f) ha tá roz za meg az ál la mi, il let ve a köz ér de kû vé de ke -
zés költ sé gei meg ál la pí tá sá nak és a költ ség ve té si tör vény -
ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ból  való igény lé sé nek rész -
le tes sza bá lya it;

g) ál la pít sa meg a par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés
vég re haj tá sá nak rész le tes el já rá si sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg

1. a nö vény-egész ség ügyi, az ál lat-egész ség ügyi, az
élel mi szer-biz ton sá gi, va la mint a ta kar má nyo zá si ha tó sá gi 
fel ügye let alá tar to zó lé te sít mé nyek kö rét, mû kö dé sük
rész le tes sza bá lya it, to váb bá nyil ván tar tás ba vé te lük és
en ge dé lye zé sük fel té te le it és rend jét;

2. az élel mi szer lánc-fel ügye le ti adat bá zis ki ala kí tá sá -
nak, mû köd te té sé nek fel té te le it és sza bá lya it;

3. az élel mi szer lánc te rü le tén al kal maz ha tó in téz ke dé -
sek rész le tes sza bá lya it;

4. a kár ta la ní tás mér té két, to váb bá a kár ta la ní tá si el já -
rás rész le tes sza bá lya it;

5. a Ma gyar Élel mi szer könyv, a Ma gyar Ta kar mány -
kó dex, az Ál lat-egész ség ügyi és Ál lat jó lé ti Kó dex és a Nö -
vény vé del mi Mód szer ta ni Gyûj te mény kö te le zõ elõ -
írásait;

6. a zár la ti és vizs gá lat kö te les ká ro sí tók kö rét, va la mint 
azok be hur co lá sa és el ter je dé se el le ni kö te le zõ és egyéb
nö vény-egész ség ügyi in téz ke dé sek re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;

7. a ve té si, sza po rí tá si és ül tet vény te le pí té si cél ra szol -
gá ló nö vé nyek nö vény-egész ség ügyi kö ve tel mé nye it és
azok el len õr zé si rend sze rét;

8. a nö vény vé del mi te vé keny ség re, vizs gá la tok ra, in -
téz ke dé sek re, ké pe sí tés re, jár vány- és gra dá ci ó el há rí tás ra,
nö vény vé dõ sze rek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;

9. a nö vény vé dõ szer ha tó anya gok, va la mint nö vény -
vé dõ sze rek en ge dé lye zé sé nek, nö vény vé dõ sze rek for gal -
mi ka te gó ri á ba so ro lá sá nak, tá ro lá sá nak, szál lí tá sá nak,
cso ma go lá sá nak, je lö lé sé nek, for ga lom ba ho za ta lá nak,
fel hasz ná lá sá nak és ezek el len õr zé sé nek rész le tes sza bá -
lya it;

10. a nö vény ben, nö vé nyi ter mék ben meg en ged he tõ
nö vény vé dõ szer-ma ra dék, ille tõ leg ter més nö ve lõ anyag -
ból szár ma zó meg en ge dett to xi kus ve gyi anyag-tar ta lom
mér té ket;

11. a nö vény vé dõ szer kis- és nagy ke res ke del mi for ga -
lom ba ho za ta lá nak rész le tes sza bá lya it;

12. a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé re, tá ro lá sá -
ra, for ga lom ba ho za ta lá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat;

13. a zöld ség és gyü mölcs el len õr zé sé re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat;

14. a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá nak, tá ro lá sá nak, szál lí tá -
sá nak, for ga lom ba ho za ta lá nak, fel hasz ná lá sá nak, cso ma -
go lá sá nak, je lö lé sé nek, a meg en ge dett nél több nem kí vá -

na tos anya got tar tal ma zó ta kar mány fel hasz ná lá sá nak fel -
té te le it és rend jét;

15. az új ta kar má nyok en ge dé lye zé sé nek és nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek, a nem en ge dé lye zett és nyil ván tar tás ba
nem vett ta kar má nyok elõ ál lí tá sa, fel hasz ná lá sa és be ho -
za ta la ese ti jel le gû en ge dé lye zé sé nek, az en ge dé lyek fel té -
tel hez kö té sé nek, mó do sí tá sá nak, fel füg gesz té sé nek és
meg szün te té sé nek fel té te le it és rend jét;

16. a ta kar mány-el len õr zés rend jét;
17. a be je len ten dõ ál lat be teg sé gek kö rét és azok le küz -

dé sé nek rész le tes sza bá lya it;
18. az ál la tok je lö lé sé re, nyil ván tar tá sá ra, a mar ha le vél

ki ál lí tá sá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;
19. az ál lat tar tá sá nak, te nyész té sé nek, sza po rí tá sá nak,

for ga lom ba ho za ta lá nak, le vá gá sá nak, le ölé sé nek, az ál -
lat vá sár, az ál lat ki ál lí tás, az ál lat be mu ta tó, az ál lat ver seny
tar tá sá nak ál lat-jár vány ügyi és hi gi é ni ai sza bá lya it;

20. az ál lat ál lo má nyok ál lat-egész ség ügyi vé del mé nek
rész le tes sza bá lya it;

21. az ál la tok bel föl di for gal má ra és szál lí tá sá ra, bel sõ
pi a ci ke res ke del mé re, be ho za ta lá ra vo nat ko zó fel té te le -
ket;

22. a nem har mo ni zált ál lat fa jok, ál la ti ere de tû ter mé -
kek ke res ke del mé nek, be ho za ta lá nak ál lat-egész ség ügyi
fel té te le it;

23. az ál la ti ere de tû mel lék ter mék elõ ál lí tá sá nak, fel -
dol go zá sá nak, ár tal mat la ní tá sá nak, gyûj té sé nek, tá ro lá sá -
nak, szál lí tá sá nak, for ga lom ba ho za ta lá nak, fel hasz ná lá sá -
nak ál lat-egész ség ügyi sza bá lya it;

24. az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és egyes ál lat -
gyó gyá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, törzs köny ve zé sé re,
for ga lom ba ho za ta lá ra, ren de lé sé re, fel hasz ná lá sá ra, az ál -
lat gyó gyá szat ban hasz nált elekt ro or vo si esz kö zök hasz ná -
la tá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, a gyógy sze res ta -
kar má nyok elõ ál lí tá sá nak, for ga lom ba ho za ta lá nak, fel -
hasz ná lá sá nak, az ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la tos gyógy -
ha tá sú ké szít mé nyek, ápo ló sze rek, se géd anya gok for ga -
lom ba ho za ta lá nak fel té te le it;

25. a nem ál la mi la bo ra tó ri u mok en ge dé lye zé sé nek és
mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it;

26. az élel mi szer-elõ ál lí tás, -tá ro lás, to váb bá -szál lí tás
sza bá lya it;

27. az élel mi szer-ada lék anya gok, en zi mek, aro mák fel -
hasz ná lá sá nak egyes sza bá lya it;

28. az élel mi szer-elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal élel -
mi szer-hi gi é ni ai fel té te le it;

29. a kis ter me lõi élel mi szer-elõ ál lí tás és for gal ma zás
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le it;

30. a ven dég lá tó-ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sá nak fel té te -
le it;

31. az élel mi szer-ipa ri gé pek, be ren de zé sek élel mi -
szer-hi gi é ni ai en ge dé lye zé sé nek fel té te le it;

32. az ivó víz, az ás vány víz, a for rás víz és az íze sí tett víz
pa lac ko zá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya it;

33. a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ökoló -
giai és in teg rált gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyek sze rin ti elõ -

2008/95. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5773



ál lí tá sá nak, for gal ma zá sá nak és je lö lé sé nek egyes sza bá -
lya it;

34. az élel mi sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ anya gok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya it;

35. az e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá so kért fi ze ten -
dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak meg fi ze té sé vel kap cso la -
tos el já rá si sza bá lyo kat, va la mint az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jak fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it;

36. az ál lat- és nö vény-egész ség ügyi ha tár ál lo má sok ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a (2) és
(6) be kez dés ben nem em lí tett kér dé sek ben – az ál ta lá nos
élel mi szer-je lö lé si elõ írásokat a fo gyasz tó vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za.

(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za

a) az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges technoló -
giai se géd anya gok kö rét, fel hasz ná lá sá nak fel té te le it;

b) az élel mi sze rek mik ro bi o ló gi ai szennye zett sé gé nek
meg en ged he tõ mér té két, va la mint a ra dio ak tív és ve gyi
szennye zett ség gel kap cso la tos elõ írásokat;

c) az új élel mi sze rek kö zös sé gi en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos el já rá si ren del ke zé se ket.

(5) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg

a) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 
az ál lat-egész ség ügyi bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta -
lá nak fel té te le it;

b) a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 
a vá sá ri, a pi a ci és a vá sár csar no ki áru sí tás ál lat-egész ség -
ügyi és élel mi szer-biz ton sá gi sza bá lya it;

c) a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 
az élel mi sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya it;

d) a ven dég lá tá sért, va la mint a ke res ke de le mért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a ven dég lá tó-ipa ri ter mé kek
for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya it;

e) a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a ha gyo má nyos kü lön le ges tu laj don sá gú me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ta nú sí tá sá nak rend jét;

f) a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a nö vény vé dõ szer rel érint ke zés be ke rült cso ma go -
ló esz kö zök ke ze lé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

g) a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a nö vény vé dõ sze rek, va la mint ter més nö ve lõ anya -
gok me zõ- és er dõ gaz da sá gi célú légi ki jut ta tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it;

h) a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben az ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom posz tok me zõ -
gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te le it;

i) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá so kért fi ze ten dõ igaz -
ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té két;

j) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az áruk be ho za ta la, il let ve ki vi te le so rán a vám ha tó ság ra

vo nat ko zó, e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá sok kal kap -
cso la tos ren del ke zé se ket.

(6) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za az élel mi sze rek kel kap cso la tos táp anyag-össze té -
tel re és egész ség re vo nat ko zó ál lí tá sok ra, to váb bá a táp ér -
ték je lö lés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(7) Fel ha tal ma zást kap a ke res ke de le mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za az elõ re cso ma golt élel mi sze rek meg en ge dett tö -
meg- és tér fo gat ér té ke it és azok el len õr zé si mód sze re it.

(8) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za a 
Ma gyar Hon véd ség élel mi szer-biz ton ság gal kap cso la tos
fel ada ta it.

(9) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben sza -
bá lyoz za

a) a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek elõ ál lí tá -
sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra;

b) az ét rend-ki egé szí tõk elõ ál lí tá sá ra és for ga lom ba
ho za ta lá ra;

c) a vi ta mi nok, ás vá nyi anya gok és bi zo nyos egyéb
anya gok élel mi sze rek hez tör té nõ hoz zá adá sá ra
vo nat ko zó elõ írásokat.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

77. § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 2092/91/EGK ren de le te (1991. jú ni us 24.)
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek öko ló gi ai ter me lé sé rõl, va la -
mint a me zõ gaz da sá gi ter mé ke ken és élel mi sze re ken erre
uta ló je lö lé sek rõl;

b) a Bi zott ság 98/139/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár 4.)
a Bi zott ság szak ér tõi ré szé rõl az ál lat-egész ség ügy te rü le -
tén vég re haj tott hely szí ni el len õr zé sek re vo nat ko zó sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 178/2002/EK ren -
de le te (2002. ja nu ár 28.) az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i -
rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi szer biz ton sá gi
Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi szer-biz ton ság ra vo -
nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1774/2002/EK
ren de le te (2002. ok tó ber 3.) a nem em ber i fo gyasz tás ra
szánt ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi
elõ írások meg ál la pí tá sá ról;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 998/2003/EK ren -
de le te (2003. má jus 26.) a kedv te lés bõl tar tott ál la tok nem
ke res ke del mi célú moz gá sá ra vo nat ko zó ál lat-egész ség -
ügyi kö ve tel mé nyek rõl és a 92/65/EGK ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/2003/EK ren -
de le te (2003. ok tó ber 13.) a mû trá gyák ról;
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g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 726/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 31.) az em ber i, il let ve ál lat gyó gyá -
sza ti fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek en ge dé lye zé sé re és
fel ügye le té re vo nat ko zó kö zös sé gi el já rá sok meg ha tá ro -
zá sá ról és az Eu ró pai Gyógy szer ügy nök ség létrehozá -
sáról;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 852/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az élel mi szer-hi gi é ni á ról;

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 853/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kü -
lön le ges hi gi é ni ai sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 854/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la -
ti ere de tû ter mé kek ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg szer ve zé -
sé re vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

k) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 882/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a ta kar mány- és élel mi szer jog,
va la mint az ál lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo -
nat ko zó sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés
el len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi
el len õr zé sek rõl;

l) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1935/2004/EK ren -
de le te (2004. ok tó ber 27.) az élel mi sze rek kel ren del te tés -
sze rû en érint ke zés be ke rü lõ anya gok ról és tár gyak ról, va -
la mint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl;

m) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 183/2005/EK ren -
de le te (2005. ja nu ár 12.) a ta kar mány hi gi é nia kö ve tel mé -
nye i nek meg ha tá ro zá sá ról;

n) a Ta nács 834/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us 28.)
az öko ló gi ai ter me lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké -
zé sé rõl és a 2092/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl.

(2) Ez a tör vény – a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá -
lyok kal együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/373/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
ta kar mány ke ve ré kek ér té ke sí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó, a Ta nács 86/354/EGK, 90/44/EGK, 96/24/EK
irány el ve, és az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2000/16/EK irány el ve;

b) a Ta nács 89/107/EGK irány el ve (1988. decem -
ber 21.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt élel mi sze rek ben fel -
hasz ná lás ra en ge dé lye zett élel mi szer-ada lék anya gok ra
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

c) a Ta nács 89/662/EGK irány el ve (1989. decem -
ber 11.) a bel sõ piac meg valósításának cél já val a Kö zös sé -
gen be lü li ke res ke de lem ben al kal maz ha tó ál lat-egész ség -
ügyi el len õr zé sek rõl;

d) a Ta nács 90/425/EGK irány el ve (1990. jú ni us 26.)
egyes élõ ál la tok és ál la ti ter mé kek Kö zös sé gen be lü li ke -
res ke del mé ben a bel sõ piac meg valósításának cél já val al -
kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi és te nyész tés tech ni kai el -
len õr zé sek rõl;

e) a Ta nács 91/414/EGK irány el ve (1991. jú li us 15.) a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról;

f) a Ta nács 91/496/EGK irány el ve (1991. jú li us 15.)
a har ma dik or szá gok ból a Kö zös ség be be ho zott ál la tok
 állat-egészségügyi el len õr zé sé re irány adó el vek meg ál la -
pí tá sá ról, va la mint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és
90/675/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról;

g) a Bi zott ság 92/90/EGK irány el ve (1992. novem -
ber 3.) a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek, il let ve egyéb áruk
ter me lõi és im por tõ rei kö te le zett sé ge i nek, va la mint nyil -
ván tar tás ba vé te lük rész le te i nek meg ál la pí tá sá ról;

h) a Ta nács 97/78/EK irány el ve (1997. de cem ber 18.)
a har ma dik or szá gok ból a Kö zös ség be be ho zott ter mé kek
ál lat-egész ség ügyi el len õr zé sé nek meg szer ve zé sé re irány -
adó el vek meg ál la pí tá sá ról;

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/13/EK irány -
el ve (2000. már ci us 20.) az élel mi sze rek cím ké zé sé re, ki -
sze re lé sé re és rek lá mo zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl;

j) a Ta nács 2000/29/EK irány el ve (2000. má jus 8.)
a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze -
tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen
be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl, va la -
mint az azt mó do sí tó, a Ta nács 2002/89/EK irány el ve
(2002. no vem ber 28.);

k) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/32/EK irány -
el ve (2002. má jus 7.) a ta kar mány ban elõ for du ló nem kí vá -
na tos anya gok ról.

Módosuló rendelkezések

78. § (1) Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé -
keny ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 4.  § (5) be kez dé se
a) pont já nak az „az élel mi sze rek ben, ita lok ban, él ve ze ti
cik kek ben,” szö veg ré sze he lyé be az „a” szö veg rész lép.

(2) Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 4.  §-a (5) be kez dé sé nek
b)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az élel me zés- és táp lál ko zás-egész ség ügy ke re té ben az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv]

„b) vizs gá la to kat vé gez a la kos ság táp lál ko zá si hely ze -
té re, táp lált sá gi ál la po tá ra, a táp lál ko zás és az egész sé gi ál -
la pot kö zöt ti össze füg gé sek re vo nat ko zó an, en nek kap -
csán táp lál ko zás-egész ség ügyi vizs gá la to kat vé gez, kü lö -
nös te kin tet tel a ven dég lá tás, és ezen be lül ki e mel ten az
ok ta tá si és ne ve lé si in téz mé nyek ben, mun ka he lye ken bár -
mely for má ban tör té nõ ét kez te tés te rü le tén a szol gál ta tott
élel mi sze rek re, éte lek re, ét rend re vo nat ko zó an táp -
anyag-szá mí tás sal és bio ké mi ai elem zés sel, ezek alap ján
táp lál ko zá si aján lá so kat dol go z ki, és az ada tok ról tá jé koz -
tat ja az élel mi szer lánc-biz ton sá gi tu do má nyos szer vet;

c) kü lön jog sza bály sze rint köz re mû kö dik a kü lön le ges 
táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ élel mi sze rek kel és tech no ló -
gi ai se géd anya gok kal, élel mi szer-cso ma go ló anya gok kal,
élel mi szer ipar ban fel hasz nált mo só- és fer tõt le ní tõ sze rek -
kel, az élel mi szert elõ ál lí tó, fel dol go zó-, cso ma go ló-, tá ro -
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ló- és for ga lom ba hozó he lyek en ge dé lye zé sé vel kap cso la -
tos egyes el já rá sok ban;

d) vizs gál ja a fek võ be teg gyógy in té ze ti be teg élel me zés 
ke re té ben nyúj tott ét kez te tést – a rend sze res di é tát, a spe -
ci á lis di é tát, és az en te rá lis szon da táp lá lást is be le ért ve – és 
a fek võ be teg-gyógy in té ze ten kí vü li di é tás ét kez te tést táp -
anyag szá mí tás sal, bio ké mi ai elem zés sel, és en nek alap ján
aján lá so kat dol go z ki.”

79. § (1) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a
ma gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995.
évi XCIV. tör vény a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:

„3/A. §  A ka ma ra fel ada ta a kedv te lés bõl tar tott ál la tok
kü lön jog sza bály sze rin ti út le ve le ki ál lí tá sá nak, ke ze lé sé -
nek or szá gos szin tû meg szer ve zé se – így kü lö nö sen a
szük sé ges nyom tat vá nyok biz to sí tá sa – és or szá gos adat -
bá zis ban tör té nõ nyil ván tar tá sa.”

(2) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény 32.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A ma gán ál lat or vos fel ada ta az ebek kö te le zõ ve -
szett ség el le ni im mu ni zá lá sá nak el vég zé se és kü lön jog -
sza bály sze rint eben kén ti nyil ván tar tá sa.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za az
ál lat tar tó ne vét és lak cí mét is.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti fel ada ta i val össze füg gés ben
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv fel hí vá sá ra a magán -
állatorvos kö te les el len szol gál ta tás nél kül ada tot szol gál -
tat ni, to váb bá min den év ja nu ár 30-ig az elõ zõ év ben ve -
szett ség el len im mu ni zált ebek rõl ké szí tett (4) be kez dés
sze rin ti nyil ván tar tást kö te les meg kül de ni az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv nek.”

(3) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény

a) 3.  § (1) be kez dé se k) pont já nak az „az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv” szö veg rész;

b) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért
fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeletért fe le lõs” szö veg rész;

c) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi ha tó -
sá got” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti 
szer vet” szö veg rész;

d) 15.  § (1) be kez dé se a) pont já nak az „ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság nál” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv nél” szö veg rész;

e) 26.  §-a (1) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért
fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeletért fe le lõs” szö veg rész;

f) 27.  §-a (3) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért
fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeletért fe le lõs” szö veg rész;

g) 32.  §-a (2) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi
 hatóságnak” szö veg ré sze he lyé be az „élelmiszerlánc-
 felügyeleti szerv nek” szö veg rész
lép.

80. § (1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 35.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jo go sult az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá -
sa ér de ké ben kö te les:

a) a fer tõ zõ ál lat be teg ség gya nú ját vagy fel lé pé sét, va -
la mint a vad ál lo mány ban ta pasz tal ha tó je len tõ sebb el hul -
lást,

b) a nö vény vé dõ szer ál tal a vad ban oko zott ká ro so dást
vagy an nak gya nú ját
az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nek ha la dék ta la nul je -
len te ni.”

(2) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 91.  §-ának „a va -
dá sza ti, ál lat-egész ség ügyi, va la mint az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv” szö veg ré sze he lyé be az „a va dá sza ti
ha tó ság és az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv” szö veg lép.

81. § (1) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör -
vény 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„23. §  A föld ügyért fe le lõs mi nisz ter lát ja el a ta laj, az
élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs mi nisz ter lát ja el a nö -
vény zet, az ál la tok, a nö vé nyi és az ál la ti ere de tû élel mi -
szer ter mé kek ra dio ak ti vi tá sá nak el len õr zé sét, szak vé le -
mé nye zé sét, to váb bá az élel mi sze rek nem zet kö zi for gal -
ma zá sá hoz szük sé ges vizs gá la tok el vég zé sé vel és az iga -
zo lá sok ki adá sá val kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
45.  §-a (1) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság -
nak” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv nek” szö veg rész lép.

(3) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
47.  §-a (2) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv vel” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv vel” szö veg rész lép.

82. § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„48. § Az élel me zés-egész ség ügy fel ada ta tör vény el té -
rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az em ber i köz fo gyasz tás cél já -
ra szol gá ló élel mi szer (a továb biak ban: élel mi szer)

a) elõ ál lí tá sá hoz és for ga lom ba ho za ta lá hoz szük sé ges
egész ség ügyi kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa és rend sze -
res el len õr zé se,

b) elõ ál lí tá sá ban és for ga lom ba ho za ta lá ban köz re mû -
kö dõ sze mé lyek re vo nat ko zó egész ség ügyi al kal mas sá gi
és hi gi é nés kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa és rend sze res
el len õr zé se,

c) köz ve tí té sé vel tör tént mér ge zé sek és fer tõ zé sek kü -
lön jog sza bály sze rin ti ki vizs gá lá sa, oka i nak fel tá rá sa,
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nyil ván tar tá sa és to váb bi elõ for du lá sá nak meg elõ zé se,
köl csö nös tá jé koz ta tás sal együtt mû köd ve az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv vel.”

(2) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
49.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Élel mi szert csak olyan anya gok ból, il let ve anya gok 
al kal ma zá sá val és oly mó don sza bad elõ ál lí ta ni, ke zel ni,
for ga lom ba hoz ni, il let ve kül föld rõl be hoz ni, amely meg -
fe lel a köz egész ség ügyi elõ írásoknak.

(2) Élel mi szert elõ ál lí tó, fel dol go zó-, cso ma go ló-, il let -
ve for ga lom ba hozó te vé keny ség foly ta tá sá hoz a kü lön
jog sza bály ban elõ ír tak sze rin ti ese tek ben az egész ség ügyi
ha tó ság hoz zá já ru lá sa szük sé ges.”

(3) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„50. §  (1) A táp lál ko zás-egész ség ügy fel ada ta a la kos -
ság táp lál ko zá si hely ze té re, táp lált sá gi ál la po tá ra, a táp lál -
ko zás és az egész sé gi ál la pot kö zöt ti össze füg gé sek re vo -
nat ko zó egyes vizs gá la tok vég zé se, ezek alap ján táp lál ko -
zá si aján lá sok ki dol go zá sa.

(2) A la kos sá got fel vi lá go sí tás, ne ve lés, ok ta tás út ján
kell meg is mer tet ni az egész sé ges táp lál ko zás, étel ké szí tés
és -ke ze lés mód ja i val, a táp lál ko zás sal össze füg gõ egész -
sé gi ár tal mak kal és ezek el ke rü lé si mód ja i val.

(3) A köz ét kez te tés ben – kü lö nös te kin tet tel az egész -
ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek in téz mé nyek ben nyúj tott
köz ét kez te tés re – az élet ta ni szük ség let nek meg fe le lõ mi -
nõ sé gû és táp ér té kû ét ke zést kell biz to sí ta ni.”

(4) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
74.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A (2) be kez dés f)–h) pont jai alap ján el ren delt in téz -
ke dé sek rõl egy ide jû leg az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szer -
vet is ér te sí te ni kell.”

83. § (1) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló
1998. évi XXVIII. tör vény 48/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) A te le pü lé si – fõ vá ros bel te rü le tén a fõ vá ro si – ön -
kor mány zat kö te le zõ fel ada ta a te le pü lés bel te rü le tén a kó -
bor ál la tok be fo gá sa és el he lye zé se.”

(2) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi 
XXVIII. tör vény 49.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„g) a te le pü lés bel te rü le tén a kó bor ál la tok be fo gá sá val

és el he lye zé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá nak rész le -
tes sza bá lya it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi 
XXVIII. tör vény

a) 25.  §-a (5) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért
fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeletért fe le lõs” szö veg rész;

b) 32.  §-a (3) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti 
szerv” szö veg rész;

c) 34.  §-a (2) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti 
szerv” szö veg rész;

d) 43.  §-a (2) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi
 hatóság” szö veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv” szö veg rész;

e) 43.  §-a (3) be kez dé sé nek az „ál lat-egész ség ügyi
 hatóságnak” szö veg ré sze he lyé be az „élelmiszerlánc-
 felügyeleti szerv nek” szö veg rész;

f) 45/A.  §-ának az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö -
veg ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv”
szö veg rész;
lép.

84. § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény 35.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[A jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt sza bály sér té si
ügyek ben a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják]

„j) az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv.”

85. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak

XII. ülés sza kán Szó fi á ban 1959. évi de cem ber hó 14. nap -
ján az ál lat egész ség ügy te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1961. évi 8. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek az „az ál lat -
egész ség ügyért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel -
mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész;

b) a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán, Szó fi á ban 1959. de cem ber 14-én alá írt, a
zár szol gá lat, va la mint a nö vé nyek kár te võk tõl és be teg sé -
gek tõl  való vé del me te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
3. tör vényerejû ren de let 3.  §-ának az „A nö vény vé de le -
mért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „Az élel mi szer -
lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész, 4.  §-a (3) be kez dé -
sé nek az „a nö vény vé de le mért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé -
be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész;

c) a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nö vény vé del mi együtt -
mû kö dés rõl Bu da pes ten, 1976. évi áp ri lis hó 5. nap ján alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 9. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek az „a nö vény -
vé de le mért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi -
szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész;

d) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 89.  § (4) be kez -
dé se b) pont já nak az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság nak”
szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv nek” szö veg rész;

e) a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv
Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kép vi se lõ há zá nak
Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött Hé ví zen, az 1981.
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évi már ci us hó 14. nap ján alá írt ál lat-egész ség ügyi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 24. tör vényerejû ren -
de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért
fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeletért fe le lõs” szö veg rész;

f) az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
16.  §-a b) pont já nak az „az ál lat egész ség ügyi ha tó ság gal”
szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv vel” szö veg rész;

g) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 21.  §-a
(4) be kez dé sé nek az „az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö -
veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv”
szö veg rész;

h) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 64/A.  §-a (3) be kez dé sé nek az „az
ál lat-egész ség ügyi, a nö vény- és ta laj vé del mi szer ve ze -
tek” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le -
ti szerv és a ta laj vé del mi ha tó ság” szö veg rész;

i) a Bi o ló gi ai Sok fé le ség Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1995. évi LXXXI. tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
az „a nö vény vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, az ál lat egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg ré sze he lyé be az „az
élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg -
rész;

j) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. 
tör vény 47.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek az „a nö vény vé del -
mi ha tó ság” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv” szö veg rész;

k) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 15.  §-a (7) be kez dé sé nek az „ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság és az élel mi szer biz ton sá gi szerv” szö veg -
ré sze he lyé be az „élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv” szö -
veg rész;

l) a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (3) be kez dé se a) pont já nak az „az ál lat egész -
ség ügyért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer -
lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész;

m) a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si
Ka ma rá ról  szóló 2000. évi LXXXIV. tör vény 2.  § (3) be -
kez dé se c) pont já nak az „a nö vény vé del mi ha tó ság” szö -
veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv”
szö veg rész, 19.  §-a (9) be kez dé sé nek az „a nö vény vé del mi 
szerv nek” szö veg ré sze he lyé be az „az élelmiszerlánc-
 felügyeleti szerv nek” szö veg rész, 29.  §-a (1) be kez dé sé -
nek az „a nö vény vé de le mért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be
az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész;

n) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (3) be kez dé se b) pont -
já nak az „az ál lat egész ség ügyért fe le lõs” szö veg ré sze he -
lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg -
rész, 67.  §-a (5) be kez dé sé nek az „a nö vény egész ség -
ügyért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer -
lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész, 67.  §-a (6) be kez -
dé sé nek az „a nö vény egész ség ügyért fe le lõs” szö veg ré sze
he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö -
veg rész;

o) az új nö vény faj ták ol tal má ra lé te sült Nem zet kö zi
Egyez mény Genf ben, 1991. már ci us 19-én fe lül vizs gált
szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi LI. tör vény
4.  §-ának az „a nö vény vé de le mért fe le lõs” szö veg ré sze he -
lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg -
rész;

p) a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  § (6) be kez dé se u) pont já nak az „az
ál lat egész ség ügyi, nö vény vé del mi, bo rá sza ti, va la mint
élel mi szer biz ton sá gi ha tó sá go kat” szö veg ré sze he lyé be az 
„az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szer vet, va la mint a bo rá sza -
ti ha tó sá got” szö veg rész;

q) a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti és 
a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló, Bu ka rest ben,
2004. áp ri lis 27-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
2005. évi CIV. tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek az „az ál -
lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a nö vény vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter, az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész;

r) az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) ke re té ben 1951. de cem ber 6-án lét re ho zott és 1952. 
áp ri lis 3-án ha tály ba lé pett Nem zet kö zi Nö vény vé del mi
Egyez mény nek a FAO-kon fe ren cia 1997. no vem be ri, hu -
szon ki len ce dik ülés sza kán el fo ga dott, 2005. ok tó ber 2-án
ha tály ba lé pett mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke zet ben tör -
té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXV. tör vény 3.  §-a
(3) be kez dé sé nek az „a nö vény vé de le mért fe le lõs” szö -
veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le -
lõs” szö veg rész;

s) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
77.  §-a (3) be kez dé sé nek az „az ál lat egész ség ügyért fe le -
lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer lánc-fel ügye le -
tért fe le lõs” szö veg rész;

t) az ál lam ha tár ról  szóló 2007. évi LXXXIX. tör vény
12.  § (2) be kez dé se b) pont já nak az „az ál lat egész ség -
ügyért fe le lõs” szö veg ré sze he lyé be az „az élel mi szer -
lánc-fel ügye le tért fe le lõs” szö veg rész
lép.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

86. § E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
134.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja,

b) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
49.  §-ának (3) be kez dé se,

c) a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény,

d) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény,

e) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény,
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f) egyes élel mi szer-biz ton ság gal kap cso la tos tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLIX. tör vény,

g) az ál lat-egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény, va la mint

h) az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve zet ala kí tás -
sal össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
CXV. tör vény.

87. § (1) A 78–86.  §, va la mint a 78.  §-t és a 86.  §-t meg -
elõ zõ al cí mek a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha -
tá lyu kat vesz tik.

(2) E § a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon 
ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet
a 2008. évi XLVI. tör vényhez

Fogalommeghatározások

E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. alap ter mék: az élel mi szer-hi gi é ni á ról  szóló, az

 Európai Bi zott ság és a Ta nács 2004. áp ri lis 29-i
852/2004/EK ren de le te (a továb biak ban: 852/2004/EK
ren de let) 2. cik ké nek b) pont ja sze rin ti fo ga lom;

2. ál lat-egész ség ügy: az ál lat tar tás sal, az ál la tok te -
nyész té sé vel, sza po rí tá sá val, le vá gá sá val, ál la tok ete té sé re 
szánt ta kar mány szál lí tá sá val és for ga lom ba ho za ta lá val
össze füg gõ jár vány ügyi, gyó gyá sza ti, ál lat hi gi é ni ai, ál lat -
vé del mi, sza po ro dás bi o ló gi ai és ta kar mány hi gi é ni ai fel -
ada tok, ál la ti ere de tû élel mi szer rel, ál la ti ere de tû sza po rí tó 
anyag gal, ál la ti ere de tû mel lék ter mék kel, a zo o nó zi sok kal
és ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek kel kap cso la tos jár vány ügyi
és hi gi é ni ai fel ada tok, va la mint az ezek kel kap cso la tos
igaz ga tás, irá nyí tás, szer ve zés, el len õr zés, esz köz el lá tás,
to váb bá az e fel ada tok kal össze füg gõ ku ta tást, kép zést is
ma gá ban fog la ló te vé keny sé gek összes sé ge;

3. ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény (gyógy szer): bár mely
anyag vagy anya gok ke ve ré ke, ame lyet ál la tok be teg sé ge i -
nek ke ze lé sé re vagy meg elõ zé sé re ké szí te nek, to váb bá
bár mely anyag vagy anya gok ke ve ré ke, amely far ma ko ló -
gi ai, im mu no ló gi ai vagy me ta bo li kus ha tá sok ki vál tá sa ré -
vén az ál la tok va la mely élet ta ni funk ci ó já nak hely re ál lí tá -
sa, ja ví tá sa vagy mó do sí tá sa, il let ve or vo si di ag nó zis fel ál -
lí tá sa ér de ké ben al kal maz ha tó;

4. ál lat gyó gyá sza ti ter mék: ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
mény, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény ha tó anya ga, ál lat-
egész ség ügyi bi o cid ter mék, ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la -
tos gyógy ha tá sú ké szít mény, ápo ló szer, se géd anyag;

5. ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek: a nem em ber i fo -
gyasz tás ra szánt ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész -
ség ügyi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, az Eu ró pai Par -

la ment és a Ta nács 1774/2002/EK 2002. ok tó ber 3-i ren -
de le té nek 2. cik ke (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fo -
ga lom;

6. ál lat-jár vány ügy: a fer tõ zés köz ve tí tõ út ján vagy
egyéb mó don ter jesz tett, ál lat ra, vagy az em ber re ve szé -
lyes kór oko zó – a ki zá ró lag em ber rõl em ber re ter je dõ kór -
oko zók ki vé te lé vel –, il let ve az ál ta la oko zott be teg ség el -
le ni vé de ke zés re, an nak fel is me ré sé re, fel szá mo lá sá ra
hoz ha tó in téz ke dé sek és azok vég re haj tá sa;

7. ál lat or vos: kü lön jog sza bály sze rin ti ál lat or vo si ok -
le vél lel ren del ke zõ sze mély;

8. ál lat tar tó: az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve zet, aki (amely) az ál lat el lá tá sá ért és fel ügye le té ért
fe le lõs ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel, be le ért ve a szál -
lí tás, for ga lom ba ho za tal alat ti idõ sza kot is;

9. be ho za tal: áru har ma dik or szág ból a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re tör té nõ be ho za ta la, be le ért ve az im por -
tot is;

10. élel mi szer: az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rõl és
kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai Élel mi szer biz ton sá gi Ha tó -
ság lét re ho zá sá ról és az élel mi szer biz ton ság ra vo nat ko zó
el já rá sok meg ál la pí tá sá ról  szóló, az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 2002. ja nu ár 28-i 178/2002/EK ren de le te
(a továb biak ban: 178/2002/EK ren de let) 2. cik ke sze rin ti
fo ga lom;

11. élel mi szer-biz ton ság: az élel mi szer em ber i egész -
ség re ár tal mat lan sá ga és em ber i fo gyasz tás ra al kal mas sá -
ga a 178/2002/EK ren de let nek meg fe le lõ fo ga lom;

12. élel mi szer-hi gi é nia: a 852/2004/EK ren de let 2. cik -
ké nek a) pont ja sze rin ti fo ga lom;

13. élel mi szer-je lö lés: az élel mi sze ren, an nak cso ma -
go lá sán vagy az élel mi szer hez egyéb mó don rög zí tett esz -
kö zön vagy azt kí sé rõ do ku men tum ban meg je le nõ bár mi -
lyen, az élel mi szer re vo nat ko zó in for má ció;

14. élel mi szer-cso ma go ló anyag: olyan anyag, ame lyet
az élel mi sze rek bur ko lá sá ra, meg óvá sá ra, ke ze lé sé re, szál -
lí tá sá ra hasz nál nak az élel mi szer lánc bár mely sza ka szá -
ban;

15. élel mi szer-elõ ál lí tás: fel dol go zat lan és fel dol go -
zott ter mék – ki vé ve az alap ter mék – elõ ál lí tá sa ér de ké ben
tör té nõ alap anyag-tá ro lá si, tisz tí tá si, osz tá lyo zá si, elõ ké -
szí té si, gyár tás tech no ló gi ai, cso ma go lá si, je lö lé si, tá ro lá si
és szál lí tá si mû ve le tek bár me lyi ke;

16. élel mi szer-vál lal ko zás: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

17. élel mi szer-vál lal ko zá si lé te sít mény: a 852/2004/EK
ren de let 2. cik ké nek c) pont ja sze rin ti fo ga lom;

18. élel mi szer-vál lal ko zó: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

19. élel mi szer jog: a 178/2002/EK ren de let 3. cik ké nek
1. pont ja sze rin ti fo ga lom;

20. élel mi szer-mi nõ ség: az élel mi szer azon tu laj don sá -
ga i nak összes sé ge, hogy az meg fe lel a rá vo nat ko zó, e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban vagy köz vet le -
nül al kal ma zan dó eu ró pai uni ós jogi ak tus ban meg ha tá ro -
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zott, az élel mi szer-biz ton ság ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
tõl el té rõ elõ írásoknak, va la mint az elõ ál lí tó 22.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti írá sos do ku men tá ci ó já ban fel tün te tett jel -
lem zõk nek;

21. élel mi szer lánc: azon fo lya ma tok összes sé ge, me -
lyek sze rep lõi köz vet len vagy köz ve tett ha tás sal van nak az 
élel mi szer re a ta laj vé de lem, ag rár-kör nye zet vé de lem, nö -
vény ter mesz tés, nö vény-egész ség ügy, nö vény vé de lem, az 
en ge dély kö te les ter mék és az ál lat gyó gyá sza ti ter mék elõ -
ál lí tá sa, for ga lom ba ho za ta la és fel hasz ná lá sa, az élel mi -
szer- és ta kar mány-elõ ál lí tás, szál lí tás, tá ro lás és for ga -
lom ba ho za tal, fel hasz ná lás, az ál lat tar tá sa, szál lí tá sa, for -
ga lom ba ho za ta la, az ál lat-egész ség ügy, a nö vé nyi és ál la ti 
ere de tû mel lék ter mék ke ze lés, tá ro lás, szál lí tás, for ga lom -
ba ho za tal és fel hasz ná lás so rán;

22. élel mi szer lánc-ese mény: az élel mi szer lánc ban be -
kö vet ke zõ olyan e tör vény ha tá lya alá tar to zó ese mény,
mely az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ha tó sá gi in téz ke -
dé sét te szi szük sé ges sé;

23. el sõd le ges ter me lés: a 178/2002/EK ren de let
3. cikk 17. pont ja sze rin ti meg ha tá ro zás,

24. en ge dély kö te les ter mék: a nö vény vé dõ szer, nö -
vény vé dõ szer-ha tó anyag, -ada lék anyag, -se géd anyag, a
nö vény vé del mi ha tá sú ter mék, a nö vény vé del mi célú esz -
köz és anyag (a mû sze rek ki vé te lé vel), va la mint a ter més -
nö ve lõ anyag (ki vé ve a 2003/2003/EK ren de let sze rin ti
EK-mû trá gya), en ge dély kö te les to váb bá az al kal ma zás
cél ja sze rint ezek re vissza ve zet he tõ egyéb ter mék, amely -
nek for ga lom ba ho za ta la és fel hasz ná lá sa en ge dély hez kö -
tött;

25. fel dol go zás: a 852/2004/EK ren de let 2. cik ké nek
m) pont ja sze rin ti fo ga lom;

26. fel dol go zat lan ter mé kek: a 852/2004/EK ren de let
2. cik ké nek n) pont ja sze rin ti fo ga lom;

27. fel dol go zott ter mék: a 852/2004/EK ren de let 2. cik -
ké nek o) pont ja sze rin ti fo ga lom;

28. fel hasz ná ló: a vég sõ fo gyasz tó, va la mint az élel mi -
szert te vé keny sé gé hez fel hasz ná ló élel mi szer-vál lal ko zás;

29. for ga lom ba ho za tal: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 8. pont ja sze rin ti fo ga lom;

30. föld hasz ná ló: ter mõ föld del, erdõ vagy egyéb nö vé -
nyi ve ge tá ció szá má ra al kal mas te rü let tel ren del ke zik, il -
let ve azt hasz nál ja, vagy a ter mõ föld hasz no sí tá sá ra kö te -
le zett, vagy olyan do log gal (esz köz zel, be ren de zés sel,
tárggyal) ren del ke zik, il let ve azt hasz nál ja, amely ben nö -
vény fenn tart ha tó;

31. gyógy sze res ta kar mány: olyan ta kar mány, amely az
ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott anya got is tar tal maz;

32. har ma dik or szág: az Eu ró pai Uni ón kí vü li or szág;
33. im port: áru har ma dik or szág ból a Ma gyar Köz tár sa -

ság te rü le té re for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nõ be szál lí -
tá sa;

34. in teg rált nö vény vé de lem: bi o ló gi ai, biotechnoló -
giai, ké mi ai, ter mesz té si vagy nö vény ne me sí té si in téz ke -
dé sek éssze rû al kal ma zá sa, ame lyek so rán a ké mi ai nö -

vény vé dõ sze rek hasz ná la ta arra a szo ro san vett leg ala cso -
nyabb ér ték re kor lá to zó dik, amely a ká ro sí tó po pu lá ci ó -
nak egy gaz da sá gi lag el fo gad ha tat lan kárt vagy vesz te sé -
get oko zó szint alatt  való tar tá sá hoz szük sé ges;

35. ivó víz: a 852/2004/EK ren de let 2. cik ké nek g) pont -
ja sze rin ti fo ga lom;

36. jár vá nyos ál lat be teg ség: ál lat ról ál lat ra ter je dõ fer -
tõ zõ ál lat be teg ség;

37. ká ro sí tó: nö vény re vagy nö vé nyi ter mék re ká ros nö -
vény-, ál lat- vagy kór oko zó faj, törzs vagy bio tí pus;

38. koc ká zat: a 178/2002/EK ren de let 3. cik ké nek
9. pont ja sze rin ti fo ga lom;

39. kö te le zõ vé de ke zés: az élel mi szer lánc-fel ügye le ti
szerv ál tal el ren delt ál la mi, köz ér de kû vagy ter me lõi vé de -
ke zés;

40. la bo ra tó ri um: az élel mi szer lánc bár mely sza ka szá -
ban fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai kom po nen sek, ra dio ak tív
szennye zõk vizs gá la tát, így kü lö nö sen ana li ti kai, viroló -
giai, sze ro ló gi ai, gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve zet,
mik ro bi o ló gi ai, mi ko ló gi ai, ent ho mo ló gi ai, ká ro sí tó-di ag -
nosz ti kai, to xi ko ló gi ai vagy ra di o ló gi ai vizs gá la tot, to váb -
bá egyéb, az élel mi sze rek és ta kar má nyok biz ton sá gos sá -
gát, il let ve az élel mi sze rek re és ta kar má nyok ra vo nat ko zó
mi nõ sé gi elõ írásoknak  való meg fe le lé sét el len õr zõ vizs gá -
la tot vég zõ la bo ra tó ri um;

41. ma gán ál lat or vos: a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról,
va la mint a ma gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról
 szóló 1995. évi XCIV. tör vény ben elõ ír tak sze rin ti ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség vég zé sé re en ge déllyel ren del -
ke zõ ál lat or vos;

42. mo ni tor ing: az élel mi szer lánc fel ügye le te so rán
vég zett ter ve zett, koc ká zat becs lé sen ala pu ló, fo lya ma tos,
el len õr zõ, or szá gos la bo ra tó ri u mi vizs gá lat-prog ram;

43. nö vény: nö vény-egész ség ügyi vo nat ko zás ban az élõ 
nö vény és a nö vény meg ha tá ro zott élõ ré szei (be le ért ve a
friss gyü möl csöt és a mag va kat), így kü lö nö sen:

a) a ter més bo ta ni kai ér te lem ben, a gyors fa gyasz tás sal
tar tó sí tot tak ki vé te lé vel;

b) a zöld ség, a gyors fa gyasz tás sal tar tó sí tot tak ki vé te -
lé vel;

c) a gumó, hagy ma, hagy ma gu mó, gyök törzs;
d) a vá gott vi rág;
e) a le ve les ág;
f) a le ve le it meg tar tó ki vá gott fa;
g) a le vél, le vél zet;
h) a nö vé nyi szö vet te nyé szet;
i) az élõ pol len;
j) a szem zõ haj tás, dug vány, ne mes olt vány;
k) a ve tõ mag bo ta ni kai ér te lem ben, a nem el ve tés re

szán tak ki vé te lé vel; va la mint
l) bár mely más nö vé nyi rész, ame lyet az Eu ró pai Bi -

zott ság a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó
szer ve ze tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö -
zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé -
sek rõl  szóló, az Eu ró pai Ta nács 2000. má jus 8-i
2000/29/EK irány el ve (a továb biak ban: 2000/29/EK
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irány elv) 18. cik ké nek (2) be kez dé sé ben hi vat ko zott el já -
rás sze rint nö vény nek meg ha tá roz;

44. nö vény-egész ség ügyi zár lat: zár la ti ká ro sí tó elõ for -
du lá sá nak fel szá mo lá sát, ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sát
szol gá ló, vé de ke zé si vagy meg sem mi sí té si célú nö -
vény-egész ség ügyi in téz ke dés;

45. nö vény-egész ség ügyi bi zo nyít vány: az ENSZ Élel -
me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te (FAO) ke re té ben
1951. de cem ber 6-án lét re ho zott és 1952. áp ri lis 3-án ha -
tály ba lé pett Nem zet kö zi Nö vény vé del mi Egyez mény nek
a FAO-kon fe ren cia 1997. no vem be ri, hu szon ki len ce dik
ülés sza kán el fo ga dott, 2005. ok tó ber 2-án ha tály ba lé pett
mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ ki hir de té sé -
rõl  szóló 2006. évi LXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott tar -
tal mú, az ott meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint ki ál lí tott,
sor szá mo zott ok irat an nak iga zo lá sá ra, hogy a nö vényt,
nö vé nyi ter mé ket a vo nat ko zó elõ írások sze rint meg vizs -
gál ták, és az meg fe lel a cél or szág elõ írásainak;

46. nö vé nyi ká ro sí tók jár vá nyos fel lé pé se: gaz da sá gi lag 
ve szé lyes mér té kû ká ro sí tó-fel sza po ro dás, amely a nö -
vény ál lo mány vagy nö vé nyi ter mék meg óvá sa ér de ké ben
a ha tó ság ál tal el ren delt nö vény vé del mi el já rás al kal ma zá -
sát te szi szük sé ges sé;

47. nö vé nyi ter mék: a fel dol go zat lan vagy egy sze rû elõ -
ké szí té sen (pél dá ul õr lés, szá rí tás vagy pré se lés) át esett
nö vény, a 43. pont ban meg ha tá ro zott nö vé nyek ki vé te lé -
vel;

48. nö vény vé del mi kor lá to zás: szál lí tá si, for ga lom ba
ho za ta li, fel hasz ná lá si ti lal mi in téz ke dés, me lyet

a) nö vény ben, nö vé nyi ter mék ben a meg en ge dett nél
ma ga sabb nö vény vé dõ szer ma ra dék-tar ta lom, vagy az arra 
irá nyu ló gya nú tisz tá zá sa ide jé re,

b) en ge dély kö te les ter mék en ge dély tõl el té rõ jel lem zõ -
je, vagy az arra irá nyu ló gya nú tisz tá zá sa ide jé re,

c) en ge dély kö te les ter mék jog el le nes for ga lom ba ho -
za ta lá nak meg szün te té sé ig,

d) zár la ti ká ro sí tó elõ for du lás, vagy az arra irá nyu ló
gya nú tisz tá zá sa ide jé re, va la mint

e) e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rint
el len õr zés-kö te les sza po rí tó és ül te té si anyag ese té ben

hoz nak;

49. nö vény vé dõ ha tá sú ter mék, nö vény vé del mi célú esz -
köz és anyag: a ká ro sí tók el le ni vé de ke zés meg ala po zá sá -
hoz szük sé ges mû szer, esz köz, a nö vény vé del mi elõ re jel -
zés hez hasz nált mû szer és csap da, a ki fe je zet ten a ká ro sí -
tó kat csa lo ga tó, ri asz tó, ölõ, fi zi kai ha tá son ala pu ló esz -
köz, il let ve a ká ro sí tó ri asz tá sá ra, csa lo ga tá sá ra, bi o ló gi á -
já nak, vi sel ke dé sé nek, sza po ro dá sá nak, élet fo lya ma ta i nak 
gát lá sá ra, mó do sí tá sá ra szol gá ló ké szít mény, to váb bá
olyan nö vény vé de lem mel kap cso la tos ter mék, amely nem
mi nõ sül nö vény vé dõ szer nek, il let ve növényvédõszer-
 hatóanyagnak;

50. nö vény vé dõ szer: egy vagy több nö vény vé dõ szer-
ha tó anya got tar tal ma zó ké szít mény, fel hasz ná lás ra ke rü lõ
for má ban, amely

a) védi a nö vé nye ket és nö vé nyi ter mé ke ket a ká ro sí tó
szer ve ze tek tõl, vagy meg aka dá lyoz za a ká ro sí tó szer ve ze -
tek te vé keny sé gét;

b) nem táp anyag ként (pél dá ul nö ve ke dés sza bá lyo zó -
ként) be fo lyá sol ja a nö vé nyek élet fo lya ma ta it;

c) tar tó sít ja a nö vé nyi ter mé ke ket, ki vé ve a tar tó sí tó -
sze rek re vo nat ko zó kü lön elõ írások ha tá lya alá tar to zó ké -
szít mé nye ket;

d) irt ja a nem kí vá na tos nö vé nye ket; vagy

e) el pusz tít ja a nö vé nyek egyes ré sze it, be fo lyá sol ja
vagy meg elõ zi a nö vé nyek nem kí vá na tos nö ve ke dé sét;

51. nö vény vé dõ szer-ha tó anyag: olyan anyag vagy mik -
ro or ga niz mus, be le ért ve a ví ru so kat is, amely ha tást fejt ki

a) a ká ro sí tó szer ve ze tek re, vagy

b) a nö vény re, a nö vény ré sze i re vagy a nö vé nyi ter -
mék re;

52. nyo mon kö vet he tõ ség: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 15. pont ja sze rin ti fo ga lom;

53. öko ló gi ai ter me lés: a ter me lé si mód sze rek nek a me -
zõ gaz da sá gi ter mé kek öko ló gi ai ter me lé sé rõl, va la mint a
me zõ gaz da sá gi ter mé ke ken és élel mi sze re ken erre uta ló
je lö lé sek rõl  szóló, az Eu ró pai Ta nács 1991. jú ni us 24-i
2092/91/EGK ren de le te sze rint meg ha tá ro zott sza bá lyok -
nak meg fele lõen tör té nõ al kal ma zá sa a ter me lés, a fel dol -
go zás és a for gal ma zás va la mennyi sza ka szá ban;

54. rend kí vü li élel mi szer lánc-ese mény: a la kos ság szé -
les kö rét érin tõ, az em be rek éle tét, egész sé gét ve szé lyez te -
tõ élel mi szer-biz ton sá gi jog sér tés, to váb bá a nagy nem zet -
gaz da sá gi kár ral fe nye ge tõ vagy kö ze gész sé gü gyi leg ve -
szé lyes ál lat be teg sé gek, nö vé nyi ká ro sí tók okoz ta jár vány, 
va la mint a gaz da sá gi ha szon ál lat-ál lo mány szé les kö rét
érin tõ, az ál la tok egész sé gét ve szé lyez te tõ ta kar mány biz -
ton sá gi jog sér tés;

55. ta kar mány: a 178/2002/EK ren de let 3. cik ké nek
4. pont ja sze rin ti fo ga lom;

56. ta kar mány-ada lék anyag: a ta kar mány hi gi é nia kö -
ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács 2005. ja nu ár 12-i 183/2005/EK ren de le te 
(a továb biak ban: 183/2005/EK ren de let) I. fe je zet 3. cik -
ké nek c) pont ja sze rin ti fo ga lom;

57. ta kar mány hi gi é nia: a 183/2005/EK ren de let I. fe je -
zet 3. cik ké nek a) pont ja sze rin ti fo ga lom;

58. ta kar mány-vál lal ko zás: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 5. pont ja sze rin ti fo ga lom;

59. ta kar mány-vál lal ko zá si lé te sít mény: a 183/2005/EK 
ren de let I. fe je zet 3. cik ké nek d) pont ja sze rin ti fo ga lom;

60. ta kar mány-vál lal ko zó: a 178/2002/EK ren de let
3. cik ké nek 6. pont ja sze rin ti fo ga lom;

61. ta kar mány jog: a ta kar mány- és élel mi szer jog, va la -
mint az ál lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo nat -
ko zó sza bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés el -
len õr zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi el -
len õr zé sek rõl  szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2004. áp ri lis 29-i 882/2004/EK ren de le te 2. cik ké nek
3. pont ja sze rin ti fo ga lom;
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62. ta kar má nyok nem kí vá na tos anya gai: bár mely olyan 
anyag vagy ter mék – a kór oko zók ki vé te lé vel –, amely je -
len van a ta kar má nyo zás ra szánt ter mék ben, il let ve an nak
fe lü le tén, és amely az ál la ti vagy az em ber i egész ség re, il -
let ve a kör nye zet re ve szélyt je lent het, vagy az ál lat ter me -
lõ ké pes sé gé re ká ros ha tást fejt het ki;

63. ter me lõ: aki nö vényt ter meszt, nö vényt, nö vé nyi ter -
mé ket hasz no sít (be le ért ve a le gel te tést is), fel dol goz, for -
ga lom ba hoz, tá rol, szál lít vagy fel hasz nál;

64. ter més nö ve lõ anyag: a nö vé nyek táp anyag el lá tá sát
szol gá ló vagy a ta la jok táp anyag-szol gál ta tó ké pes sé gét,
ter mõ ké pes sé gét be fo lyá so ló (ki vé ve a víz, a szén-di oxid
és az ada lék anyag nél kü li, ke ze let len is tál ló trá gya), ter mé -
sze tes ere de tû vagy fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai, il let ve egyéb 
mes ter sé ges úton elõ ál lí tott anya gok, va la mint ezek ke res -
ke del mi cél lal össze ál lí tott kom bi ná ci ó ja;

65. ter mesz tõ kö zeg: olyan föl dek, föld ke ve ré kek és
egyéb kö ze gek szi lárd vagy fo lyé kony hal maz ál la pot ban,
ame lyek a nö vé nyek szá má ra gyö ke re zé si kö zeg ként és
élet tér ként szol gál nak;

66. til tott anya gok: olyan anya gok, ame lye ket ta kar -
mány vagy élel mi szer nem tar tal maz hat az ál la tok, il let ve
az em ber egész sé gé nek vagy a kör nye zet ve szé lyez te té se
vagy ká ro sí tá sa  miatt;

67. új élel mi szer: az új élel mi sze rek rõl és az új élel mi -
szer-össze te võk rõl  szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács 1997 ja nu ár 27-i 258/97/EK ren de let 1. cik ké nek
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

68. új ta kar mány: sem ha tá ro zott, sem ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra  szóló en ge déllyel nem ren del ke zõ, az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, il let ve az Eu ró pai
Unió kö te le zõ jogi ak tu sá ban fog lal tak sze rint en ge dély -
kö te les ta kar mány;

69. vé dett zóna: az Eu ró pai Unió olyan te rü le te, amely a
2000/29/EK irány elv 18. cik ké ben fog lalt el já rás sze rint
el is me rést ka pott, fi gye lem mel arra, hogy

a) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban (a továb biak ban: tag -
ál la mok) elõ for du ló ká ro sí tó nem ho nos vagy nem te le pe -
dett meg an nak el le né re, hogy szá má ra adot tak a meg te le -
pe dés hez szük sé ges öko ló gi ai fel té te lek, vagy

b) fenn áll a ve szé lye an nak, hogy ked ve zõ öko ló gi ai
fel té te lek ese tén egyes ká ro sí tó szer ve ze tek bi zo nyos ter -
mé kek ben meg te le ped nek, an nak el le né re, hogy ezek a ká -
ro sí tók nem ho no sak vagy még nem te le ped tek meg az
 Európai Unió te rü le tén;

70. vég sõ fo gyasz tó: a 178/2002/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 3. cik ké nek 18. pont já ban meg ha tá ro -
zott fo ga lom;

71. ven dég lá tó-ipa ri ter mék: olyan étel, ital (az ivó víz
ki vé te lé vel), cuk rá sza ti, hi deg kony hai ké szít mény, ame -
lyet az elõ ál lí tás he lyén, ide ig le nes áru sí tó he lyen, tá la ló -
kony hán vagy ház hoz szál lít va ér té ke sí te nek a vég sõ fo -
gyasz tó szá má ra;

72. vizs gá lat kö te les áru: olyan nö vény, nö vé nyi ter mék, 
tá ro ló hely, cso ma go ló anyag, szál lí tó esz köz, tá ro ló esz köz, 
ta laj és bár mely egyéb szer ke zet, esz köz vagy anyag,
amely ben a ká ro sí tó meg te le ped het, il let ve a ká ro sí tó ter -

je dé sét elõ se gít he ti, e miatt nö vény-egész ség ügyi in téz ke -
dés le het szük sé ges;

73. vizs gá lat kö te les nem zár la ti ká ro sí tó: azon nem zár -
la ti ká ro sí tó, amely nek je len lé te a te le pí tés re szánt nö vé -
nyek ben gaz da sá gi lag el fo gad ha tat lan mér ték ben ked ve -
zõt le nül be fo lyá sol ja e nö vé nyek ter ve zett fel hasz ná lá sát,
és amely en nek meg fele lõen vizs gá lat kö te les az im por tá ló
or szág te rü le tén;

74. zár lat: sze mély, ál lat, ál la ti ere de tû ter mék, ál la ti
ere de tû mel lék ter mék, jár mû, egyéb fer tõ zés köz ve tí tõ
anyag moz gá sá nak, moz ga tá sá nak, il let ve szál lí tá sá nak
ha tó sá gi kor lá to zá sa ál lat be teg ség ter je dé sé nek meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben;

75. zár la ti ká ro sí tó: po ten ci á lis gaz da sá gi je len tõ sé gû
ká ro sí tó, amely a ve szé lyez te tett te rü le ten még nem for dul
elõ, vagy elõ for dul, de nem ter jedt el, és ha tó sá gi ha tá ro zat 
alap ján vé de ke zést foly tat nak el le ne.

2008. évi XLVII.
tör vény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról*

Az Or szág gyû lés a fo gyasz tók ér de ke i nek vé del me, a
tisz tes sé ges pi a ci ma ga tar tás elõ moz dí tá sa és a tisz tes ség -
te len ke res ke del mi gya kor la tok kal szem be ni ha té ko nyabb
fel lé pés ér de ké ben, a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor -
lat fel szá mo lá sát cél zó szak mai ön sza bá lyo zás gya kor la tá -
nak je len tõ sé gét el is mer ve és e cél ból az ön sza bá lyo zás
ke re té ben lét re ho zott ma ga tar tá si kó de xek be tar tá sá nak
el len õr zé sét meg erõ sít ve, a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.  § (1) Ez a tör vény ál la pít ja meg az áru hoz kap cso ló -
dó, a ke res ke del mi ügy let le bo nyo lí tá sát meg elõ zõ en, an -
nak so rán és azt köve tõen a fo gyasz tó val szem ben al kal -
ma zott ke res ke del mi gya kor la tok ra, va la mint az ilyen ke -
res ke del mi gya kor lat te kin te té ben al kal ma zott ma ga tar tá si 
kó de xek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, és az azok meg -
sér té sé vel szem be ni el já rás sza bá lya it.

(2) A tör vény ha tá lya arra a ke res ke del mi gya kor lat ra
ter jed ki, amely a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén  valósul
meg, to váb bá arra is, amely a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén bár kit fo gyasz tó ként érint.

(3) Nem ter jed ki e tör vény ha tá lya
a) a szer zõ dés lét re jöt té re, ér vé nyes sé gé re és jog ha tá -

sa i ra, va la mint a ke res ke del mi gya kor lat tal össze füg gés -
ben fel me rü lõ pol gá ri jogi igé nyek re,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) a szel lem i al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok lét re jöt té re,
fenn ál lá sá ra és ér vé nye sí té sé re,

c) a ne mes fém tárgy ne mes fém tar tal má nak ta nú sí tá sá ra 
és jel zé sé re.

(4) Kü lön tör vény vagy az an nak vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó an az e
tör vény ben fog lalt sza bá lyo kon túl rész le te sebb, il let ve
szi go rúbb sza bá lyo kat ír hat elõ

a) pénz ügyi és ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás, biz to -
sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi és biz to sí tá si szak ta nács adói
szol gál ta tás, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség és be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta -
tás, áru tõzs dei szol gál ta tás, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tá rak ál tal nyúj tott szol gál ta tás, va la mint a ma -
gán-nyug díj pénz tá ri szol gál ta tás te kin te té ben,

b) in gat la nok ra vo nat ko zó an,
c) az áru egész ség ügyi vo nat ko zá sa i val vagy biz ton sá -

gos sá gá val össze füg gõ kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se cél -
já ból,

d) a kör nye zet vé del mé vel össze füg gõ kö ve tel mé nyek
ér vé nye sí té se cél já ból, vagy

e) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl 
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zott szak ma gya -
kor lá sá nak fel té te le i re vo nat ko zó an az adott hi va tás alap -
ve tõ szak mai sza bá lya i nak – kü lö nö sen a szak ma füg get -
len sé gé nek, mél tó sá gá nak, tisz te le té nek, a szak mai ti tok -
tar tás vé del mé re, va la mint a fo gyasz tók kal és a szak mát
gya kor ló más sze mé lyek kel szem ben ta nú sí tott ma ga tar tás 
tisz tes sé ges sé gé nek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok –
ér vé nye sü lé se ér de ké ben.

(5) A (4) be kez dés ben nem em lí tett te vé keny sé gek re
vo nat ko zó jog sza bály e tör vény ren del ke zé se i tõl rész le te -
sebb, il let ve szi go rúbb kö ve tel mé nye ket is meg ál la pít hat a 
ke res ke del mi gya kor la tok ra, amennyi ben

a) ez kö te le zõ eu ró pai uni ós jogi ak tus vég re haj tá sá hoz 
szük sé ges, vagy

b) azt va la mely, egyes áruk ra vagy azok meg ha tá ro zott
cso port já ra vo nat ko zó kö te le zõ eu ró pai uni ós jogi ak tus
ki fe je zet ten meg en ge di.

2. § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) fo gyasz tó: az ön ál ló fog lal ko zá sán és gaz da sá gi te -

vé keny sé gén kí vül esõ cé lok ér de ké ben el já ró ter mé sze tes
sze mély,

b) vál lal ko zás: aki a ke res ke del mi gya kor lat te kin te té -
ben ön ál ló fog lal ko zá sá val vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ cé lok ér de ké ben jár el,

c) áru: min den bir tok ba ve he tõ for ga lom ké pes ingó
do log – ide ért ve a pénzt, az ér ték pa pírt és a pénz ügyi esz -
közt, va la mint a do log mód já ra hasz no sít ha tó ter mé sze ti
erõ ket – (a továb biak ban együtt: ter mék), az in gat lan,
a szol gál ta tás, to váb bá a va gyo ni ér té kû jog,

d) ke res ke del mi gya kor lat: a vál lal ko zás nak, il let ve a
vál lal ko zás ér de ké ben vagy ja vá ra el já ró sze mély nek az
áru fo gyasz tók ré szé re tör té nõ ér té ke sí té sé vel, szol gál ta tá -

sá val vagy ela dá sösz tön zé sé vel köz vet len kap cso lat ban
álló ma ga tar tá sa, te vé keny sé ge, mu lasz tá sa, rek lám ja,
mar ke ting te vé keny sé gek vagy egyéb ke res ke del mi kom -
mu ni ká ci ó ja,

e) ke res ke del mi kom mu ni ká ció: a vál lal ko zás ön ál ló
fog lal ko zá sá val vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé vel köz vet -
le nül össze füg gés ben tör té nõ in for má ció köz lés, füg get le -
nül an nak meg je le né si mód já tól, esz kö zé tõl,

f) rek lám: a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel -
té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló tör vény ben ek ként
meg ha tá ro zott fo ga lom,

g) vá sár lás ra fel hí vás: ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó -
ban az áru jel lem zõ i nek és árá nak, il let ve dí já nak fel tün te -
té se az al kal ma zott kom mu ni ká ci ós esz köz nek meg fele -
lõen olyan mó don, hogy ez ál tal le he tõ vé vá lik a fo gyasz tó
szá má ra az áru meg vé te le, il let ve igény be vé te le,

h) ügy le ti dön tés: a fo gyasz tó arra vo nat ko zó dön té se,
hogy kös sön-e, il let ve ho gyan és mi lyen fel té te lek mel lett
kös sön szer zõ dést, to váb bá hogy gya ko rol ja-e va la mely
jo gát az áru val kap cso lat ban,

i) ma ga tar tá si kó dex: olyan – pi a ci ön sza bá lyo zás ke -
re té ben lét re ho zott – meg ál la po dás vagy sza bály együt tes,
amely va la mely ke res ke del mi gya kor lat vagy te vé keny sé -
gi ága zat vo nat ko zá sá ban kö ve ten dõ ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat ha tá roz meg azon vál lal ko zá sok szá má ra, ame lyek
a kó de xet ma guk ra néz ve kö te le zõ nek is me rik el (a továb -
biak ban: ma ga tar tá si kó dex nek  való alá ve tés).

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

3. § (1) Ti los a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat.

(2) Tisz tes ség te len az a ke res ke del mi gya kor lat,
a) amely nek al kal ma zá sa so rán a ke res ke del mi gya kor -

lat meg valósítója nem az éssze rû en el vár ha tó szin tû szak -
is me ret tel, il let ve nem a jó hi sze mû ség és tisz tes ség alap el -
vé nek meg fele lõen el vár ha tó gon dos ság gal jár el (a továb -
biak ban: szak mai gon dos ság kö ve tel mé nye), és

b) amely ér zé kel he tõ en ront ja azon fo gyasz tó le he tõ sé -
gét az áru val kap cso la tos, a szük sé ges in for má ci ók bir to -
ká ban meg ho zott tá jé ko zott dön tés re, aki vel kap cso lat ban
al kal maz zák, il let ve aki hez el jut, vagy aki a cím zett je, és
ez ál tal a fo gyasz tót olyan ügy le ti dön tés meg ho za ta lá ra
kész te ti, ame lyet egyéb ként nem ho zott vol na meg
(a továb biak ban: a fo gyasz tói ma ga tar tás tor zí tá sa), vagy
erre al kal mas.

(3) A (2) be kez dés ér tel mé ben tisz tes ség te len kü lö nö -
sen az a ke res ke del mi gya kor lat, amely meg té vesz tõ (6.  §
és 7.  §) vagy ag resszív (8.  §).

(4) A mel lék let ben meg ha tá ro zott ke res ke del mi gya kor -
la tok tisz tes ség te le nek.

4. § (1) A ke res ke del mi gya kor lat meg íté lé se so rán az
olyan fo gyasz tó ma ga tar tá sát kell ala pul ven ni, aki éssze -
rû en tá jé ko zot tan, az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó
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fi gyel mes ség gel és kö rül te kin tés sel jár el, figye lembe
véve az adott ke res ke del mi gya kor lat, il let ve áru nyel vi,
kul tu rá lis és szo ci á lis vo nat ko zá sa it is. Ha a ke res ke del mi
gya kor lat a fo gyasz tók egy meg ha tá ro zott cso port já ra irá -
nyul, az adott cso port tag ja i ra ál ta lá no san jel lem zõ ma ga -
tar tást kell figye lembe ven ni.

(2) Ha a ke res ke del mi gya kor lat csak a fo gyasz tók nak
egy, az adott gya kor lat vagy az an nak alap já ul szol gá ló áru 
vo nat ko zá sá ban ko ruk, hi szé keny sé gük, szel lem i vagy fi -
zi kai fo gyat ko zá suk  miatt kü lö nö sen ki szol gál ta tott, egy -
ér tel mû en azo no sít ha tó cso port ja ma ga tar tá sá nak tor zí tá -
sá ra al kal mas, és ez a ke res ke del mi gya kor lat meg -
valósítója ál tal éssze rû en elõ re lát ha tó, a gya kor la tot az
érin tett cso port tag ja i ra ál ta lá no san jel lem zõ ma ga tar tás
szem pont já ból kell ér té kel ni.

(3) Nem te kint he tõ a ma ga tar tás tor zí tá sá ra al kal mas -
nak a rek lám ban túl zó vagy nem szó sze rint ér ten dõ ki je -
len té sek be vett, a rek lám ter mé sze té bõl adó dó mér té ket
meg nem ha la dó al kal ma zá sa.

5. § Ma ga tar tá si kó dex nem ösz tö nöz het tisz tes ség te len
ke res ke del mi gya kor lat ra.

6. § (1) Meg té vesz tõ az a ke res ke del mi gya kor lat, amely 
 valótlan in for má ci ót tar tal maz, vagy  valós tényt – fi gye -
lem mel meg je le né sé nek va la mennyi kö rül mé nyé re –
olyan mó don je le nít meg, hogy meg té vesz ti vagy al kal mas 
arra, hogy meg té vessze a fo gyasz tót az aláb bi ak kö zül egy
vagy több té nye zõ te kin te té ben és ez ál tal a fo gyasz tót
olyan ügy le ti dön tés meg ho za ta lá ra kész te ti, ame lyet
egyéb ként nem ho zott vol na meg, vagy erre al kal mas:

a) az áru lé te zé se, ter mé sze te, figye lembe véve a ter -
mék meg ne ve zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokat is,

b) az áru lé nye ges jel lem zõi, így kü lö nö sen
ba) ki vi te le zé se, össze té te le, mû sza ki jel lem zõi, tar to -

zé kai,
bb) mennyi sé ge,
bc) szár ma zá si he lye, ere de te,
bd) elõ ál lí tá sá nak vagy szol gál ta tá sá nak mód ja és idõ -

pont ja,
be) be sze rez he tõ sé ge, szál lí tá sa,
bf) al kal ma zá sa, a hasz ná la tá hoz, fenn tar tá sá hoz szük -

sé ges is me re tek,
bg) az adott cél ra  való al kal mas sá ga, a hasz ná la tá tól

vár ha tó ered mé nyek, elõ nyei,
bh) ve szé lyes sé ge, koc ká za tai,
bi) kör nye ze ti ha tá sai,
bj) az egész ség re gya ko rolt ha tá sa, vagy
bk) tesz te lé se, el len õr zött sé ge vagy an nak ered mé nye,
c) az áru ára, il let ve díja, az ár, il let ve díj meg ál la pí tá sá -

nak mód ja, kü lön le ges ár ked vez mény vagy ár elõny meg -
lé te,

d) az áru igény be vé te lé hez kap cso ló dó adó men tes ség,
adó ked vez mény vagy más adó elõny,

e) az áru hoz kap cso ló dó an va la mely szol gál ta tás, al -
kat rész, cse re vagy ja ví tás szük sé ges sé ge,

f) az áru hoz kap cso ló dó an biz to sí tott ügy fél szol gá lat
és pa nasz ke ze lés,

g) a vál lal ko zás vagy kép vi se lõ jé nek sze mé lye, jel lem -
zõi és jo gai, így kü lö nö sen az ilyen mi nõ sé ge, a jog ál lá sa,
tár su lá sok ban  való rész vé te le és kap cso la tai, va gyo na,
szel lem i al ko tá so kon fenn ál ló jo gai és ke res ke del mi tu laj -
don jo ga, en ge dé lye, ké pe sí té sei, dí jai és ki tün te té sei,

h) a vál lal ko zás kö te le zett ség vál la lá sá nak mér té ke, a
ke res ke del mi gya kor lat in dí té kai, az ér té ke sí té si fo lya mat
ter mé sze te, a szpon zo rá lás ra, a vál lal ko zás vagy az áru jó -
vá ha gyá sá ra vo nat ko zó bár mely ál lí tás vagy jel zés, vagy

i) a fo gyasz tó jo gai, il let ve a fo gyasz tót az ügy let foly -
tán eset le ge sen ter he lõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek
koc ká za ta.

(2) Meg té vesz tõ ke res ke del mi gya kor lat to váb bá
a) az a ke res ke del mi gya kor lat, amely más vál lal ko zás -

sal, il let ve an nak cég ne vé vel, áru já val, áru jel zõ jé vel vagy
egyéb meg je lö lé sé vel  való össze té vesz tés re ve zet het,

b) az olyan ma ga tar tá si kó dex ben fog lalt kö ve tel mény
be nem tar tá sa, amely nek a vál lal ko zás alá ve tet te ma gát,
amennyi ben a vál lal ko zás

ba) a kö ve tel mény be tar tá sá ra nem csu pán szán dék nyi -
lat ko zat for má já ban, ha nem iga zol ha tó mó don kö te le zett -
sé get vál lalt, és

bb) a ke res ke del mi gya kor lat ke re té ben utal a kó dex -
nek  való alá ve tett sé gé re,
ha ez va la mennyi tény sze rû kö rül mény figye lembe véte -
lével a fo gyasz tót olyan ügy le ti dön tés meg ho za ta lá ra
kész te ti, ame lyet egyéb ként nem ho zott vol na meg, vagy
erre al kal mas.

7. § (1) Meg té vesz tõ az a ke res ke del mi gya kor lat, amely
a) – figye lembe véve va la mennyi tény sze rû kö rül -

ményt, to váb bá a kom mu ni ká ció esz kö zé nek kor lá ta it – az 
adott hely zet ben a fo gyasz tó tá jé ko zott ügy le ti dön té sé hez 
szük sé ges és ezért je len tõs in for má ci ót el hall gat, el rejt,
vagy azt ho má lyos, ért he tet len, fél re ért he tõ vagy idõ sze -
rût len mó don bo csát ja ren del ke zés re, vagy nem ne ve zi
meg az adott ke res ke del mi gya kor lat ke res ke del mi cél ját,
amennyi ben az a kö rül mé nyek bõl nem de rül ki, és

b) ez ál tal a fo gyasz tót olyan ügy le ti dön tés meg ho za ta -
lá ra kész te ti, ame lyet egyéb ként nem ho zott vol na meg,
vagy erre al kal mas
(a továb biak ban: meg té vesz tõ mu lasz tás).

(2) Ha a kom mu ni ká ció esz kö ze tér be li vagy idõ be li
kor lá to kat tá maszt, eze ket az aka dá lyo kat és min den olyan 
in téz ke dést, ame lyet a ke res ke del mi gya kor lat meg -
valósítója an nak ér de ké ben tett, hogy az in for má ci ót más
mó don el jut tas sa a fo gyasz tók hoz, figye lembe kell ven ni
an nak meg íté lé sé nél, hogy fenn állt-e meg té vesz tõ mu lasz -
tás.

(3) E § al kal ma zá sá ban
a) az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak -

tu sá ban,
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b) kö te le zõ eu ró pai uni ós jogi ak tus ren del ke zé se i nek
át ül te té se cél já ból el fo ga dott kü lön jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek ben, il let ve

c) az 1.  § (4) be kez dé sé nek a)–d) pont ja, va la mint
(5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti kü lön jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek ben
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö ve tel mé nyek ben elõ írt in -
for má ció az ott meg ha tá ro zott ke res ke del mi kom mu ni ká -
ció te kin te té ben je len tõs.

(4) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
(3) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö te le zõ uni ós jogi ren del -
ke zé se ket át ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so ro lá sát.

(5) Vá sár lás ra fel hí vás ese tén je len tõs in for má ció:
a) az áru lé nye ges jel lem zõi, az al kal ma zott kom mu ni -

ká ci ós esz köz nek meg fe le lõ mér ték ben,
b) a vál lal ko zás neve és címe azo no sí tás ra al kal mas

mó don, il let ve an nak a vál lal ko zás nak az azo no sí tás ra al -
kal mas neve és címe, amely nek a ja vá ra a ke res ke del mi
gya kor lat meg valósítója el jár,

c) az ál ta lá nos for gal mi adót és egyéb kö te le zõ ter he ket 
is ma gá ban fog la ló ár, il let ve díj vagy – amennyi ben az áru 
jel le gé bõl adó dó an az árat, il let ve dí jat nem le het éssze -
rûen elõ re meg ál la pí ta ni – az ár, il let ve díj meg ál la pí tá sá -
nak mód ja, va la mint az összes já ru lé kos költ ség, így kü lö -
nö sen fu var díj, szál lí tá si vagy pos ta költ ség, il let ve
amennyi ben e költ sé ge ket nem le het éssze rû en elõ re meg -
ál la pí ta ni, an nak fel tün te té se, hogy ilyen to váb bi költ sé -
gek me rül het nek fel,

d) a fi ze tés, szál lí tás és tel je sí tés fel té te lei, va la mint a
pa na szok ke ze lé sé nek mód ja, amennyi ben ezek el tér nek a
szak mai gon dos ság kö ve tel mé nye i tõl,

e) olyan szer zõ dé sek ese té ben, ame lyek te kin te té ben
jog sza bály el ál lá si jo got biz to sít a fo gyasz tó nak, az erre
 való uta lás.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti eset ben nem meg té vesz tõ
mu lasz tás, ha az in for má ció egyéb ként a kö rül mé nyek bõl
köz vet le nül ki tû nik.

8. § (1) Ag resszív az a ke res ke del mi gya kor lat, amely
– figye lembe véve va la mennyi tény sze rû kö rül ményt –
pszi chés vagy fi zi kai nyo más gya kor lás sal – akár a
 fogyasztóval szem be ni ha tal mi hely zet ki hasz ná lá sa, akár
a fo gyasz tó za va rá sa ré vén – az adott hely zet ben je len tõ -
sen kor lá toz za vagy al kal mas arra, hogy je len tõ sen kor lá -
toz za a fo gyasz tó nak az áru val kap cso la tos vá lasz tá si vagy 
ma ga tar tá si sza bad sá gát, il let ve le he tõ sé gét a tá jé ko zott
dön tés meg ho za ta lá ra és ez ál tal a fo gyasz tót olyan ügy le ti
dön tés meg ho za ta lá ra kész te ti, ame lyet egyéb ként nem
ho zott vol na meg, vagy erre al kal mas.

(2) An nak meg ál la pí tá sá ra, hogy egy ke res ke del mi gya -
kor lat ag resszív-e, figye lembe kell ven ni a kö vet ke zõ ket:

a) a ke res ke del mi gya kor lat idõ zí té se, he lye, jel le ge és
al kal ma zá sá nak idõ tar ta ma,

b) a ke res ke del mi gya kor lat so rán al kal ma zott szó hasz -
ná lat vagy ma ga tar tás fe nye ge tõ, fé le lem kel tõ vagy becs -
mér lõ vol ta,

c) sú lyos, a fo gyasz tó íté lõ ké pes sé gé nek kor lá to zá sá ra
al kal mas, a ke res ke del mi gya kor lat meg valósítója ál tal is -
mert kö rül mény fel hasz ná lá sa a fo gyasz tó áru val kap cso -
la tos dön té sé nek be fo lyá so lá sá ra,

d) a fo gyasz tó szer zõ dé ses jo ga i nak – ide ért ve a szer -
zõ dés tõl  való el ál lás ra, va la mint a má sik áru ra vagy vál lal -
ko zás hoz  való át té rés re vo nat ko zó jo got is – gya kor lá sá val 
szem ben tá masz tott, in do ko lat la nul ter hes vagy arány ta -
lan, nem szer zõ dé ses aka dály,

e) jog el le nes cse lek ménnyel  való fe nye ge tés.

Fe le lõs ség a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat
ti lal má nak meg sér té se  miatt

9. § (1) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal -
má nak meg sér té sé ért fe le l az a vál lal ko zás, amely nek a ke -
res ke del mi gya kor lat tal érin tett áru ér té ke sí té se, el adá sá -
nak ösz tön zé se köz vet le nül ér de ké ben áll.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vál lal ko zás fe le l ak kor is,
ha a ke res ke del mi gya kor la tot szer zõ dés alap ján más sze -
mély  valósítja meg a vál lal ko zás ér de ké ben vagy ja vá ra.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en, a ke res ke del mi kom mu -
ni ká ció meg je le ní té si mód já val össze füg gõ ok ból ere dõ
jog sér té sért az is fe le l, aki a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ót
az arra al kal mas esz kö zök se gít sé gé vel meg is mer he tõ vé
te szi, va la mint aki ön ál ló gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben 
a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ót meg al kot ja vagy ez zel
össze füg gés ben egyéb szol gál ta tást nyújt, ki vé ve, ha a jog -
sér tés az (1) be kez dés sze rin ti vál lal ko zás uta sí tá sá nak
vég re haj tá sá ból ered. Az ilyen jog sér tõ ke res ke del mi gya -
kor lat tal oko zott ká rért e sze mé lyek az (1) be kez dés sze -
rin ti vál lal ko zás sal egye tem le ge sen fe lel nek.

(4) Az 5.  §-ban fog lalt ren del ke zés meg sér té sé ért a ma -
ga tar tá si kó de xet ki dol go zó, a kó dex fe lül vizs gá la tá ért, il -
let ve a ma gu kat a kó dex nek alá ve tõ vál lal ko zá sok ál ta li
be tar tá sá nak el len õr zé sé ért fe le lõs sze mély vagy sze mé -
lyek fe le lõ sek.

El já ró ha tó sá gok

10. § (1) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal -
má nak meg sér té se  miatt – a (2) és a (3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el.

(2) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatt – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te jár el, ha az
érin tett ke res ke del mi gya kor lat a vál lal ko zás olyan te vé -
keny sé gé vel függ össze, ame lyet a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Psztv.) alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te fel ügyel.
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(3) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal jár el, ha a
ke res ke del mi gya kor lat a gaz da sá gi ver seny ér de mi be fo -
lyá so lá sá ra al kal mas.

(4) A (3) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha a tisz tes ség te -
len ke res ke del mi gya kor lat ki zá ró lag a ter mé ken, an nak
cso ma go lá sán vagy a ter mék hez egyéb mó don rög zít ve
(a továb biak ban együtt: cím ke), il let ve a ter mék hez adott
hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó ban vagy jót ál lá si jegy ben
je le nik meg, vagy ha a 7.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett tá jé -
koz ta tá si kö ve tel mény meg sér té sé vel  valósul meg.

(5) Ha a cím kén meg je le ní tett ke res ke del mi gya kor lat
azo nos for má ban és tar ta lom mal más kom mu ni ká ci ós esz -
köz út ján is meg valósul, és ez utób bi ke res ke del mi gya -
kor lat te kin te té ben az el já rás a gaz da sá gi ver seny ér de mi
érin tett sé ge  miatt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be 
tar to zik, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal bí rál ja el az e ke res -
ke del mi gya kor lat al kal ma zá sá val a cím kén el kö ve tett
jog sér tést is.

11. § (1) A 10.  § al kal ma zá sá ban a gaz da sá gi ver seny
ér de mi érin tett sé gé nek meg ál la pí tá sá nál – a jog sér tés sel
érin tett piac sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével – a kö -
vet ke zõ szem pon tok irány adó ak:

a) az al kal ma zott ke res ke del mi gya kor lat ki ter jedt sé ge, 
fi gye lem mel kü lö nö sen a kom mu ni ká ció esz kö zé nek jel -
le gé re, a jog sér tés sel érin tett föld raj zi te rü let nagy sá gá ra, a 
jog sér tés sel érin tett üz le tek szá má ra, a jog sér tés idõ tar ta -
má ra vagy a jog sér tés sel érin tett áru mennyi sé gé re, vagy

b) a jog sér té sért fe le lõs vál lal ko zás mé re te a net tó ár be -
vé tel nagy sá ga alap ján.

(2) A gaz da sá gi ver seny ér de mi érin tett sé ge min den
egyéb kö rül mény re te kin tet nél kül fenn áll, ha

a) a ke res ke del mi gya kor lat or szá gos mû sor szol gál ta -
tást vég zõ mû sor szol gál ta tón ke resz tül  valósul meg,

b) a ke res ke del mi gya kor lat or szá gos ter jesz té sû idõ -
sza kos lap vagy leg alább há rom me gyé ben ter jesz tett na pi -
lap út ján  valósul meg,

c) a fo gyasz tók köz vet len meg ke re sé sé nek mód sze ré -
vel vég zett ke res ke del mi gya kor lat leg alább há rom me gye
fo gyasz tói felé irá nyul, vagy

d) az áru el adá sá nak he lyén al kal ma zott ela dá sösz tön -
zõ ke res ke del mi gya kor lat leg alább há rom me gyé ben
meg szer ve zés re ke rül.

12. § (1) A 10.  §-ban meg je lölt ha tó sá gok a tisz tes ség te -
len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak meg sér té sé vel kap -
cso la tos fel ada ta ik ha té kony el lá tá sa ér de ké ben együtt mû -
köd nek egy más sal. Az együtt mû kö dés kü lö nö sen a ha tó -
sá gok jog al kal ma zá si gya kor la tá nak köl csö nös meg is me -
ré sét, az anya gi és el já rás jo gi sza bá lyok egy sé ges al kal ma -
zá sát, a ha tás kö ri össze üt kö zé sek el ke rü lé sét, az eset le ges
ha tás kö ri vi ták ha té kony ren de zé sé nek meg könnyí té sét
szol gál ja.

(2) Az együtt mû kö dést szol gá ló ada tok és in for má ci ók
át adá sá nak, így kü lö nö sen a 20.  § (3) be kez dé sé ben, il let -
ve a 23.  § (2) be kez dé sé ben, a 25.  § (3) be kez dé sé ben és a
26.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt ér te sí tés meg té te lé nek mód -
ját a ha tó sá gok együtt mû kö dé sük ke re té ben ál la pít ják
meg.

(3) Az együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya i ra vonatko -
zóan a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, a Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt nek, ame lyet éven te fe -
lül vizs gál nak, és hon lap ju kon a nyil vá nos ság szá má ra
hoz zá fér he tõ vé tesz nek.

Az el já rás kö zös sza bá lyai

13. § Az el já rás a jog sér tõ ke res ke del mi gya kor lat meg -
valósulását kö ve tõ há rom éven túl nem in dít ha tó meg. Ha
a jog sér tõ ma ga tar tás fo lya ma tos, a ha tár idõ a ma ga tar tás
ab ba ha gyá sa kor kez dõ dik. Ha a jog sér tõ ma ga tar tás az zal
 valósul meg, hogy va la mely hely ze tet vagy ál la po tot nem
szün tet nek meg, a ha tár idõ mind ad dig nem kez dõ dik el,
amíg ez a hely zet vagy ál la pot fenn áll.

14. § A vál lal ko zás – az el já ró ha tó ság fel hí vá sá ra – a
ke res ke del mi gya kor lat ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságát 
iga zol ni kö te les. Ha a vál lal ko zás nem tesz ele get en nek a
kö te le zett ség nek, úgy kell te kin te ni, hogy a tény ál lí tás
nem fe lel t meg a  valóságnak. Erre a vál lal ko zást a ha tó ság
fel hí vá sá ban fi gyel mez tet ni kell.

15. § (1) Az e tör vény sze rin ti el já rás le foly ta tá sa nem
zár ja ki azt, hogy a sé rel met szen ve dett fél a ke res ke del mi
gya kor lat tisz tes ség te len sé gé re ala pí tott pol gá ri jogi igé -
nyét köz vet le nül a bí ró ság elõtt ér vé nye sít se.

(2) A bí ró ság elõt ti el já rás ban a ke res ke del mi gya kor lat
ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságának bi zo nyí tá sa a vál lal -
ko zást ter he li.

16. § Ha a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat még
nem  valósult meg, de a vál lal ko zás te vé keny sé ge, így kü -
lö nö sen a szük sé ges fel té te lek meg te rem té se, szer zõ dé sek
meg kö té se, esz kö zök be szer zé se alap ján  valószínûsíthetõ,
hogy an nak al kal ma zá sá ra sor ke rül ne, az el já ró ha tó ság
jo go sult a ter ve zett ke res ke del mi gya kor lat elõ ze tes meg -
til tá sá ra.

17. § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó ság jár el
az e tör vény sze rin ti el já rás ban ak kor is, ha kü lön tör vény,
il let ve az an nak vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály vagy az
Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa fo -
gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sé nek meg sér té se te kin te té ben kü lön tör -
vény így ren del ke zik. Az ilyen el já rás ban az el já ró ha tó ság 
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vizs gál ja mind az e tör vény, mind pe dig a kü lön tör vény,
il let ve az an nak vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály, il let ve
az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa fo -
gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se i nek meg sér té sét.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ban az el já ró ha tó -
ság azt ál la pít ja meg, hogy a ke res ke del mi gya kor lat nem
üt kö zik a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má -
ba, azon ban meg sér ti a kü lön tör vény, il let ve az an nak
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály vagy az Eu ró pai Unió
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa fo gyasz tók kal
szem be ni ke res ke del mi gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sét, az (1) be kez dés sze rin ti kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ban az el já ró ha tó -
ság azt ál la pít ja meg, hogy a ke res ke del mi gya kor lat a tisz -
tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal mát és a kü lön tör -
vény, il let ve az an nak vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály,
il let ve az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak -
tu sa fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sét is meg sér ti, az e tör vény ben meg ha -
tá ro zott jog kö vet kez mé nyek mel lett az (1) be kez dés sze -
rin ti kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott bár mely jog kö vet -
kez ményt al kal maz hat ja, az zal, hogy bír sá got a ma ga sabb
bír ság össze get le he tõ vé tevõ tör vény ren del ke zé sei sze rint 
szab ki, a bír ság összeg meg ál la pí tá sa kor figye lembe véve
azt, hogy a ke res ke del mi gya kor lat mind két ala pon jog -
sértõ.

18. § Ha a jog sér té sért fe le lõs vál lal ko zás a tisz tes ség te -
len ke res ke del mi gya kor la tot köz re mû kö dõ sze mély
igény be vé te lé vel  valósítja meg [9.  § (2) bek.], és a jog sér -
tést az el já ró ha tó ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott ha tár -
idõ ben nem szün te tik meg, az el já ró ha tó ság ki vé te le sen a
köz re mû kö dõ sze mélyt kü lön ha tá ro zat ban kö te lez he ti az
ere de ti ha tá ro zat nak a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat meg szün te té sé re irá nyu ló ré sze vég re haj tá sá ra, fel -
té ve, hogy a jog sér tés más ként nem szün tet he tõ meg, és az
ere de ti ha tá ro za tot a köz re mû kö dõ sze méllyel is kö zöl ték.

19. § A ke res ke del mi gya kor lat tisz tes ség te len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra az e tör vény ben meg ha -
tá ro zott el té ré sek kel

a) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sa te kin te té ben a
fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.),

b) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek el já -
rá sa te kin te té ben a Psztv.,

c) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rá sa te kin te té ben a
tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti -
lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Tpvt.)

ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra vo nat ko zó
kü lö nös ren del ke zé sek

20. § (1) Ha a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zé se so -
rán ész lelt tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ügyé ben 
vagy a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatt be nyúj tott ké re lem alap ján az el já rás a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be tar to zik, a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság a ké rel met, il let ve az ügy ben ke let ke -
zett ira to kat – az ügy fél egy ide jû ér te sí té se mel lett – ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb a jog sér tõ gya kor lat ész le lé sé tõl,
il let ve a ké re lem meg ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül át te szi a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ha tás kö ré nek vizs gá la -
ta ke re té ben a ha tó ság fel hí vá sá ra a vál lal ko zás kö te les
nyi lat koz ni ar ról, hogy az adott ke res ke del mi gya kor lat tal
össze füg gés ben mi lyen kom mu ni ká ci ós esz kö zök ke rül -
tek al kal ma zás ra.

(3) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatti el já rás meg in dí tá sá ról a fo gyasz tó vé del -
mi ha tó ság az ügy ér de mi azo no sít ha tó sá gá hoz szük sé ges
ada tok – így kü lö nö sen az érin tett vál lal ko zás azo no sí tá sá -
hoz szük sé ges ada tok, az el já rást kez de mé nye zõ sze mé -
lyé nek azo no sí tá sá hoz szük sé ges, ál ta la meg adott ada -
tok – és az el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás is mer te té sé vel
öt  na pon be lül ér te sí ti a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt.

21. § (1) E tör vény ren del ke zé sei az Fgytv. al kal ma zá -
sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

(2) Az Fgytv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val
a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a 16.  § sze rin ti in téz ke dést is
el ren del he ti.

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek el já rá sá ra 
vo nat ko zó kü lö nös ren del ke zé sek

22. § A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má -
nak meg sér té se  miatt be nyúj tott be je len tés sel, il let ve pa -
nasszal kap cso la tos el já rás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 23.  §-át és 24.  §-át is meg fele lõen al kal maz -
ni kell.

23. § (1) Ha a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te 
(a továb biak ban: Fel ügye let) fel ügye le ti el len õr zé se so rán
ész lelt tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ügyé ben
vagy a tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatt a Fel ügye let hez be nyúj tott be je len tés
alap ján az el já rás a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be
tar to zik, a Fel ügye let a be je len tést, il let ve az ügy ben ke let -
ke zett ira to kat – az ügy fél egy ide jû ér te sí té se mel lett – ha -
la dék ta la nul, de leg ké sõbb a jog sér tõ gya kor lat ész le lé sé -
tõl, il let ve a be je len tés meg ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül át te szi a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.
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(2) A Fel ügye let ha tás kö ré nek vizs gá la ta ke re té ben a
Fel ügye let fel hí vá sá ra a vál lal ko zás kö te les nyi lat koz ni ar -
ról, hogy az adott ke res ke del mi gya kor lat tal össze füg gés -
ben mi lyen kom mu ni ká ci ós esz kö zök ke rül tek al kal ma -
zás ra.

(3) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatti ha tó sá gi el já rás meg in dí tá sá ról, il let ve
ha fel ügye le ti el len õr zé se so rán a tisz tes ség te len ke res ke -
del mi gya kor lat ti lal má nak meg sér té sét ész le li, a Fel ügye -
let az ügy ér de mi azo no sít ha tó sá gá hoz szük sé ges ada tok
– így kü lö nö sen az érin tett vál lal ko zás azo no sí tá sá hoz
szük sé ges ada tok, az el já rást kez de mé nye zõ sze mé lyé nek
azo no sí tá sá hoz szük sé ges, ál ta la meg adott ada tok – és az
el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás is mer te té sé vel öt na pon
be lül ér te sí ti a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt.

24. § (1) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal -
má nak meg sér té se ese tén a Fel ügye let meg tilt ja a jog sér tõ
ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát, il let ve el ren de li a jog sér tõ
ál la pot meg szün te té sét, és – a Psztv. 47.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szem pon tok meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val – bír sá got szab hat ki. A Fel ügye let min den eset ben
bír sá got szab ki, ha

a) a Fel ügye let nek a jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs ha -
tá ro za tá ban a vál lal ko zás szá má ra elõ írt kö te le zett ség tel -
je sí té sé re meg ál la pí tott ha tár nap el tel tét, il let ve ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hat hó na pon be lül a vál lal ko zás – amennyi -
ben a jog sér tést te lep he lyen kö vet ték el, ugyan azon te lep -
he lyen – ugyan azon jog sza bá lyi ren del ke zést is mé tel ten
meg sér tet te, vagy

b) a jog sér tés a fo gyasz tók szé les kö rét érin ti.

(2) Az e tör vény sze rin ti el já rás ban ki sza bott bír ság
össze ge 15 ezer fo rint tól

a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) ha tá lya alá tar to zó, 100 mil lió fo rin tot meg -
ha la dó éves net tó ár be vé tel lel ren del ke zõ vál lal ko zás ese -
té ben a vál lal ko zás éves net tó ár be vé te lé nek 5%-áig, de
leg fel jebb 100 mil lió fo rin tig, il let ve a fo gyasz tók szé les
kö ré nek je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó jog sér tés ese tén
leg fel jebb 2 mil li árd fo rin tig,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó vál lal ko zás ese té -
ben 500 ezer fo rin tig, il let ve a fo gyasz tók szé les kö ré nek
je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó jog sér tés ese tén a vál lal -
ko zás éves net tó ár be vé te lé nek 5%-áig, az Szt. ha tá lya alá
nem tar to zó vál lal ko zás ese té ben öt mil lió fo rin tig
ter jed het.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti net tó ár be vé telt a jog sér tést
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti évre
vo nat ko zó éves be szá mo ló vagy az egy sze rû sí tett éves be -
szá mo ló (a továb biak ban együtt: be szá mo ló) sze rin ti net tó
ár be vé tel alap ján kell meg ha tá roz ni. Ha a vál lal ko zás mû -
kö dé si ide je egy év nél rö vi debb, az ada to kat éves szint re
kell ve tí te ni. Ha a vál lal ko zás nak a jog sér tést meg ál la pí tó
ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó
ár be vé te lé rõl nem áll ren del ke zés re hi te les nek te kint he tõ

in for má ció, a bír ság ma xi má lis össze gé nek meg ha tá ro zá -
sa kor az utol só hi te le sen le zárt üz le ti év net tó ár be vé te le az 
irány adó. Be szá mo ló val még nem ren del ke zõ, új on nan
ala pí tott vál lal ko zás ese té ben az el já rás meg in dí tá sá nak
évé re vo nat ko zó üz le ti ter vet, en nek hi á nyá ban a vál lal ko -
zás ál tal a ha tó ság fel hí vá sá ra kö zölt, az Szt.-nek a köz -
ben sõ mér leg ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai sze rint az
el já rás meg in dí tá sá nak nap já val mint for du ló nap pal ki szá -
mí tott net tó ár be vé telt kell figye lembe ven ni.

(4) Az aláb bi a)–d) pont ban meg ha tá ro zott vál lal ko zá -
sok te kin te té ben a (2) be kez dés al kal ma zá sá ban net tó ár -
be vé tel ként a kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) biz to sí tó ese tén a brut tó biz to sí tá si dí jak,
b) be fek te té si vál lal ko zás ese tén a be fek te té si szol gál -

ta tá si te vé keny ség be vé te le i nek, a nem be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség be vé te le i nek, va la mint a nem for gal -
ma zá si pénz ügyi mû ve le tek be vé te le i nek össze ge,

c) ma gán nyug díj-pénz tár és ön kén tes nyug díj pénz tár
ese tén a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló tag díj be vé te -
lek, ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tár
ese tén a mû kö dé si alap tag díj be vé te lei, fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ese tén pe dig a mû kö dé si te -
vé keny sé get szol gá ló fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek nek 
az össze ge,

d) hi tel in té zet és pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az aláb bi
be vé te li té te lek össze ge:

da) ka pott ka ma tok és ka mat jel le gû be vé te lek,
db) be vé te lek ér ték pa pí rok ból,
dc) ka pott (járó) ju ta lék- és díj be vé te lek,
dd) pénz ügyi mû ve le tek net tó ered mé nye, ha po zi tív,
de) egyéb üz le ti te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.

(5) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban, ha a vál lal ko zás az
ada to kat de vi zá ban adja meg, a fo rint ra tör té nõ át szá mí tás -
kor a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal meg ál la pí tott, a vál lal ko -
zás üz le ti évé nek le zá rá sa kor – új on nan ala pí tott vál lal ko -
zás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ év utol só nap ján – ér vé -
nyes hi va ta los de vi za ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(6) A Psztv. 26.  §-ának (2) be kez dé sé tõl el té rõ en a Fel -
ügye let ál tal e tör vény alap ján ki sza bott fel ügye le ti bír ság -
ból szár ma zó be vé tel ki zá ró lag a Psztv. 26.  §-ának (2) be -
kez dé se c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra for dít ha tó.
A Psztv. 26.  §-ának (3) és (4) be kez dé se nem alkalmaz -
ható.

(7) A (2)–(6) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell a
Fel ügye let e tör vény sze rin ti el já rás ban ho zott ha tá ro za tá -
ban fog lal tak meg sze gé se, meg ke rü lé se, el mu lasz tá sa
vagy ké se del mes tel je sí té se  miatt a Psztv. 47.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján ki sza bott bír ság ra is.

(8) A Psztv. 32.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en a Fel ügye let
az e tör vény sze rin ti el já rás ban ho zott ha tá ro za tát kö te les
köz zé ten ni.

(9) Nincs he lye az (1) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez -
mény al kal ma zá sá nak a Fel ügye let tel ha tó sá gi szer zõ dést
kötõ ügy fél lel szem ben a szer zõ dés ben meg ál la pí tott tel je -
sí té si ha tár idõn be lül el kö ve tett olyan jog sér tés  miatt,
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amely nek meg szün te té se ér de ké ben a szer zõ dés meg kö té -
sé re sor ke rült.

(10) A Psztv. 46.  §-ának al kal ma zá sá val a 16.  § sze rin ti
in téz ke dés is el ren del he tõ.

A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rá sá ra vo nat ko zó
kü lö nös ren del ke zé sek

25. § (1) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal -
má nak meg sér té se  miatt be nyúj tott be je len tés sel, il let ve
pa nasszal kap cso la tos el já rás ra – a Tpvt. 43/H.  §-ának
(2) be kez dé sé tõl és 43/I.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá tól el té rõ en – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény 23.  §-át és 24.  §-át is meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatt be nyúj tott be je len tés sel kap cso la tos el já -
rás ban a vizs gá ló a be je len tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül hoz za meg a Tpvt. 43/H.  §-ának (8) be -
kez dé se sze rin ti vég zést.

(3) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatti be je len tés rõl a Gaz da sá gi Ver seny hi va -
tal az ügy ér de mi azo no sít ha tó sá gá hoz szük sé ges ada tok
– így kü lö nö sen az érin tett vál lal ko zás azo no sí tá sá hoz
szük sé ges ada tok, az el já rást kez de mé nye zõ sze mé lyé nek
azo no sí tá sá hoz szük sé ges, ál ta la meg adott ada tok – és az
el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás is mer te té sé vel öt na pon
be lül ér te sí ti a fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got vagy – a 10.  §
(2) be kez dé se sze rin ti ke res ke del mi gya kor lat ese tén –
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le tét.

26. § (1) A Tpvt. 70.  §-ának (1) be kez dé sé tõl el té rõ en, a
vizs gá ló vég zés sel vizs gá la tot rend el el a tisz tes ség te len
ke res ke del mi gya kor lat ti lal mát fel té te lez he tõ en sér tõ
olyan te vé keny ség, ma ga tar tás vagy ál la pot ész le lé se ese -
tén, amely te kin te té ben e tör vény sze rint a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal jár el.

(2) A tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má nak
meg sér té se  miatti vizs gá lat el ren de lé sé rõl a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal az ügy ér de mi azo no sít ha tó sá gá hoz szük -
sé ges ada tok – így kü lö nö sen az érin tett vál lal ko zás azo -
no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok, az el já rást kez de mé nye zõ
sze mé lyé nek azo no sí tá sá hoz szük sé ges, ál ta la meg adott
ada tok – és az el já rás tár gyát ké pe zõ tény ál lás is mer te té sé -
vel öt na pon be lül ér te sí ti a fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got
vagy – a 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti ke res ke del mi gya kor -
lat ese tén – a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le tét.

27. § (1) Az el in té zé si ha tár idõ te kin te té ben a Tpvt.
63.  §-ának (1) be kez dé sét, (2) be kez dé sé nek a) pont ját, va -
la mint (5)–(7) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(2) A Tpvt. 72.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak al kal ma -
zá sá val a 16.  § sze rin ti in téz ke dés is el ren del he tõ.

(3) A Tpvt. 75.  §-a sze rin ti kö te le zett ség vál la lás al kal -
ma zá sá nak ak kor is he lye le het, ha az ügy fél a vizs gált ma -
ga tar tás sal idõ köz ben fel ha gyott. Ilyen eset ben a ma ga tar -
tás meg is mét lé sé tõl  való tar tóz ko dás ra le het kö te le zett sé -
get vál lal ni.

(4) A Tpvt. 88/B.  §-ának (1)–(6) be kez dé sét a 15.  §
(1) be kez dé se sze rin ti pe rek ben is meg fele lõen al kal maz ni 
kell.

Együtt mû kö dés az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma i nak 
fo gyasz tó vé del mi ha tó sá ga i val

28. § (1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let vég re haj tá sát a 2005/29/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány el vet át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö -
zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi 
Fel ügye le te vagy a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lát ja el, a
10.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán az (1) be kez dés sze rin ti 
ha tó sá gok a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal mó do -
sí tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen
jár nak el.

(3) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
2005/29/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül -
te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so ro lá sát.

A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás 
ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sa

29. § (1) A Tpvt. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„2.  § Ti los gaz da sá gi te vé keny sé get tisz tes ség te le nül
– kü lö nö sen a ver seny tár sak, üz let fe lek, va la mint a fo -
gyasz tók tör vényes ér de ke it sér tõ vagy ve szé lyez te tõ mó -
don vagy az üz le ti tisz tes ség kö ve tel mé nye i be üt kö zõ en –
foly tat ni.”

(2) A Tpvt. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:
„2/A.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó a fo -

gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény (a továb -
biak ban: Fttv.) alap ján fo gyasz tó nak mi nõ sü lõ meg ren de -
lõ, vevõ és fel hasz ná ló.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban üz let fél a fo gyasz tó nak
nem mi nõ sü lõ sze mély.”

(3) A Tpvt. 8.  §-át meg elõ zõ fe je zet cím he lyé be a kö vet -
ke zõ fe je zet cím lép:

„Az üz le ti dön té sek tisz tes ség te len be fo lyá so lá sá nak ti -
lal ma”

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

„(1) Ti los a gaz da sá gi ver seny ben az üz let fe le ket meg -
té vesz te ni.”
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(5) A Tpvt. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A hasz nált ki fe je zé sek nek az üz le ti élet ben el fo ga -

dott ál ta lá nos je len té se az irány adó an nak meg ál la pí tá sá -
nál, hogy a tá jé koz ta tás meg té vesz tés re al kal mas-e.”

(6) A Tpvt. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ti la lom vo nat ko zik kü lö nö sen]
„c) a be szer zé si for rá sok fel osz tá sá ra, il let ve a kö zü lük

 való vá lasz tás le he tõ sé gé nek kor lá to zá sá ra, va la mint a fo -
gyasz tók, üz let fe lek meg ha tá ro zott kö ré nek va la mely áru
be szer zé sé bõl tör té nõ ki zá rá sá ra;”

(7) A Tpvt. 14.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Föld raj zi te rü let az, ame lyen kí vül]
„a) a fo gyasz tó, il let ve az üz let fél nem, vagy csak szá -

mot te võ en ked ve zõt le nebb fel té te lek mel lett tud ja az árut
be sze rez ni, vagy”

(8) A Tpvt. 17.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Men te sül a 11.  §-ban fog lalt ti la lom alól a meg ál la po -
dás, ha]

„b) a meg ál la po dás ból szár ma zó elõ nyök mél tá nyos ré -
sze a fo gyasz tó hoz, il let ve az üz let fél hez jut;”

(9) A Tpvt. 21.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ti los a gaz da sá gi erõ fö lénnyel vissza él ni, így kü lö nö -
sen]

„b) a ter me lést, a for gal ma zást vagy a mû sza ki fej lõ dést
a fo gyasz tók, üz let fe lek ká rá ra kor lá toz ni;”

(10) A Tpvt. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa kor mér le gel ni
kell az össze fo nó dás sal járó elõ nyö ket és hát rá nyo kat. En -
nek so rán vizs gál ni kell kü lö nö sen]

„c) az össze fo nó dás nak a szál lí tók ra, az üz let fe lek re és a 
fo gyasz tók ra gya ko rolt ha tá sát.”

(11) A Tpvt. 78.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jog sé re lem sú lyát kü lö nö sen a gaz da sá gi ver seny ve -
szé lyez te tett sé gé nek foka, a fo gyasz tók, üz let fe lek ér de kei 
sé rel mé nek köre, ki ter jedt sé ge ala poz hat ja meg.”

(12) A Tpvt.
a) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben az „A

fo gyasz tók” szö veg rész he lyé be az „Az üz let fe lek” szö -
veg,

b) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és 10.  §-ában
az „a fo gyasz tó” szö veg rész he lyé be az „az üz let fél”
 szöveg
lép.

(13) A Tpvt. 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szál lí tó i -
nak, ve võ i nek és más üz let fe le i nek” szö veg rész he lyé be a
„szál lí tó i nak és üz let fe le i nek” szö veg lép.

30. § (1) A Tpvt. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § Nem ter jed ki e Fe je zet ha tá lya az olyan ma ga -
tar tás ra, amely a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ
fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló 2008. évi
XLVIII. tör vény ren del ke zé sei ér tel mé ben meg té vesz tõ
rek lám.”

(2) A Tpvt. 43/B.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„43/B.  § A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ága za ti vizs gá la -
tá ra a 49–51.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell. Egye bek ben az ága za ti vizs gá lat ra – ha e Fe je zet el té -
rõ en nem ren del ke zik – meg fele lõen al kal ma zan dók a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak -
ban: Ket.) ren del ke zé sei.”

(3) A Tpvt. 43/G.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43/G.  § (1) A 8., 10., 11., 21. és 24.  § ren del ke zé se i be,
il let ve az EK-Szer zõ dés 81. vagy 82. cik ké be, to váb bá
az Fttv.-ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek be üt kö zõ, a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ma ga tar tás
ész le lé se ese tén bár ki be je len tés sel vagy pa nasszal él het a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.

(2) A be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el já rás
nem ré sze a ver seny fel ügye le ti el já rás nak, e tör vény
X–XII. Fe je ze té nek ren del ke zé sei – az 54.  §-ban, az 55.  §
(5) be kez dé sé ben, a 65.  § (7) és (9) be kez dé sé ben fog lal tak 
ki vé te lé vel – a be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el -
já rás ban nem al kal maz ha tók.”

(4) A Tpvt. 43/H.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be je len tés alap ján in dult el já rás ra a Ket. ren del -
ke zé sei kö zül ki zá ró lag a 17.  §-t, a 26.  §-t, a 40.  §-t, az
58–59.  §-t, a 68.  § (2) be kez dé sét, a 72–73.  §-t, a
78–79.  §-t, a 81.  §-t, a 122.  §-t és a 153.  §-t kell al kal maz ni, 
az zal, hogy ahol a Ket. ügy fe let em lít, azon a be je len tõt
kell ér te ni.”

(5) A Tpvt. 43/H.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„43/H.  § (5) Aki a be je len tés vizs gá la ta so rán a Gaz da -
sá gi Ver seny hi va tal szá má ra ada tot szol gál tat, kér he ti az
üz le ti ti tok vé del mé re hi vat ko zás sal az ira tok ba  való be te -
kin tés, va la mint azok ról tör té nõ má so lat ké szí té sé nek kor -
lá to zá sát. A ké re lem rõl  való dön tés sel egy ide jû leg a vizs -
gá ló kö te lez he ti az adat szol gál ta tót olyan irat vál to zat el -
ké szí té sé re, amely nem tar tal maz üz le ti tit kot. Az el já rás
ira ta i ba csak a be je len tõ, és csak a (8) be kez dés b) pont ja
sze rin ti eset ben, a be je len tés el bí rá lá sa tár gyá ban ho zott
vég zés meg ho za ta lát köve tõen, jog or vos la ti jo gá nak gya -
kor lá sa ér de ké ben te kint het be, ki vé ve, ha a vizs gá ló üz le ti 
ti tok vé del mé re te kin tet tel az irat be te kin tés kor lá to zá sát
ren del te el.”
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(6) A Tpvt. 43/H.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A be je len tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be -
lül a vizs gá ló]

„c) amennyi ben a be je len tés ben fog lal tak kal kap cso la -
tos el já rás más ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik, a be je len tést
vég zés sel át te szi a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke -
zõ ha tó ság nak.”

(7) A Tpvt. 43/I.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vizs gá ló a pa na szost és azt, aki vel szem ben pa -
nasszal él tek, meg hall gat hat ja, va la mint tõle to váb bi fel vi -
lá go sí tást és in for má ci ót kér het. A pa na szos kér he ti, hogy
ne fed jék fel sze mé lyét, il let ve azt a tényt, hogy pa nasszal
élt a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz.”

(8) A Tpvt. 44.  §-ában az „a 66.  §” szö veg rész he lyé be
az „a 66.  § (4) be kez dé se” szö veg lép.

(9) A Tpvt. 62.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hi va tal ból in dí tott el já rás ban fel me rült költ sé get
a tör vénybe üt kö zõ ma ga tar tás meg ál la pí tá sa ese tén az
ügy fél vi se li. A tör vénybe üt kö zõ ma ga tar tás meg ál la pí tá -
sá nak hi á nyá ban a hi va tal ból in dí tott el já rás költ sé gét az
ál lam vi se li.”

(10) A Tpvt. 65.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A vizs gá ló, il let ve az el já ró ver seny ta nács fel hí vá -
sá ra az ügy fél kö te les kö zöl ni az ér de mi dön tés hez szük sé -
ges ada to kat, ide ért ve a sze mé lyes ada to kat is. Az ügy fél
jog sér tést be is me rõ nyi lat ko za tot nem kö te les ten ni, azon -
ban az egyéb, rá néz ve ter he lõ bi zo nyí ték ren del ke zés re
bo csá tá sát nem ta gad hat ja meg.

(3) Vizs gá la ti cse lek mény bár mely olyan he lyen fo ga -
na to sít ha tó, ahol a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo -
nyí ték lel he tõ fel. A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben bár -
mely sze mély vagy szer ve zet kö te les a szük sé ges fel vi lá -
go sí tást írás ban is meg ad ni, il let ve a vizs gá lat tár gyá val
össze füg gõ ira to kat a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nak meg -
kül de ni.

(4) A vizs gá ló fel hí vá sá ra az ügy fél, il let ve az irat bir to -
ko sa kö te les az adat hor do zón tá rolt in for má ció ol vas ha tó
és má sol ha tó for má ban  való meg je le ní té sé re.”

(11) A Tpvt. 65.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a VIII–XII. és
XVI. Fe je ze tek sze rin ti el já rá sa i ban jog sze rû en meg szer -
zett ira tot, ada tot, do ku men tu mot, más in for má ci ót vagy
egyéb bi zo nyí tá si esz közt más ver seny fel ügye le ti eljárá -
saiban is fel hasz nál hat ja.”

(12) A Tpvt. 65.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A tanú meg hall gat ha tó az ügy fél vé dett ada tá nak
mi nõ sü lõ tény rõl ak kor is, ha nem ka pott fel men tést az
ügy fél tõl a ti tok tar tás alól.”

(13) A Tpvt. 67.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem in dít ha tó vizs gá lat, ha az e tör vény III. Fe je ze -
té nek ren del ke zé se i be üt kö zõ ma ga tar tás ese tén az el kö ve -
tés óta há rom év, IV–VI. Fe je ze té nek ren del ke zé se i be üt -
kö zõ ma ga tar tás el kö ve té se óta öt év el telt. Ha a jog sér tõ
ma ga tar tás fo lya ma tos, a ha tár idõ a ma ga tar tás ab ba ha -
gyá sa kor kez dõ dik. Ha a jog sér tõ ma ga tar tás az zal  valósul
meg, hogy va la mely hely ze tet vagy ál la po tot nem szün tet -
nek meg, a ha tár idõ mind ad dig nem kez dõ dik el, amíg ez a
hely zet vagy ál la pot fenn áll.”

(14) A Tpvt. 68.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 24.  § alap ján be nyúj tott ké re lem hez mel lé kel ni
kell a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ál tal köz zé tett össze fo nó -
dá si ké re lem ûr lap meg fele lõen ki töl tött pél dá nyát. Az ûr -
lap nél kül be nyúj tott be ad vány nem mi nõ sül ké re lem nek.”

(15) A Tpvt. 72.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új
(3) be kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi (3) és (4) be kez -
dés szá mo zá sa (4) és (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha az ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sét az ügy fél
kér te, az el já ró ver seny ta nács an nak fel té te lé ül biz to sí ték -
adást ír hat elõ. Az ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sé rõl az
el já ró ver seny ta nács so ron kí vül ha tá roz.

(3) Az ide ig le nes in téz ke dést el ren de lõ, il let ve a biz to sí -
ték adást elõ író vég zés el len kü lön jog or vos lat nak van he -
lye (82.  §).”

(16) A Tpvt. 77.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el já ró ver seny ta nács ha tá ro za tá ban]
„h) el ren del he ti a jog sér tõ tá jé koz ta tás sal kap cso lat ban

hely re iga zí tó nyi lat ko zat köz zé té te lét,”

(17) A Tpvt. 88.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„88.  § (1) A 2–7.  §-ok ba üt kö zõ ma ga tar tás ra hi vat ko -
zás sal a ma ga tar tás ta nú sí tá sá tól szá mí tott hat hó na pos el -
évü lé si ha tár idõn be lül in dít ha tó per.

(2) Ha a ki fo gás olt ma ga tar tás fo lya ma tos, az el évü lés a
ma ga tar tás ab ba ha gyá sa kor kez dõ dik. Ha a ki fo gás olt ma -
ga tar tás az zal  valósul meg, hogy va la mely hely ze tet vagy
ál la po tot nem szün tet nek meg, az el évü lés mind ad dig nem
kez dõ dik meg, amíg a hely zet (ál la pot) fenn áll.

(3) A ma ga tar tás ta nú sí tá sá tól szá mí tott öt év el tel te
után per in dí tás nak he lye nincs.

(4) Az e fe je zet alap ján in dí tott pe rek re a me gyei (fõ vá -
ro si) bí ró ság nak van ha tás kö re.”

(18) A Tpvt. 88/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Azok ban a pe rek ben, ame lyek el bí rá lá sa so rán e
tör vény III–V. Fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni, a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.”
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(19) A Tpvt. 89.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vizs gá ló nak a ver seny fel ügye le ti el já rás so rán
ho zott vég zé se jog erõs, ha a vég zés el len ha tár idõn be lül
jog or vos la tot nem ter jesz tet tek elõ, ar ról le mond tak, vagy
a jog or vos lat ki zárt. Az el já ró ver seny ta nács dön té se a
köz lés sel vá lik jog erõs sé.”

(20) A Tpvt. a IV. ré szét meg elõ zõ en a kö vet ke zõ új
XVII. Fe je zet tel egé szül ki, egy út tal a je len le gi XVII. Fe -
je zet szá mo zá sa XVIII. Fe je zet re vál to zik:

„XVII. Fe je zet
A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el já rá sa a 2006/2004/EK

ren de let al kal ma zá sa so rán

91/I.  § Fogyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: a 2006/2004/EK ren de let) al kal ma zá sa
so rán e tör vény ren del ke zé se it az e Fe je zet ben meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

91/J.  § (1) Ha a 2006/2004/EK ren de let 6. cik ke alap ján
a Gaz da sá gi Ver seny hi va talt in for má ció be szer zé se iránt
ke re sik meg, e cél ból ver seny fel ügye le ti el já rást kell in dí -
ta ni. Ilyen eset ben az el já rás a vizs gá ló nak a be szer zett in -
for má ci ók át adá sá ról  szóló vég zé sé vel zá rul.

(2) Ha a vizs gá ló vagy az el já ró ver seny ta nács a
2006/2004/EK ren de let 8. cik ke sze rin ti vég re haj tás irán ti
meg ke re sés sel él, erre hi vat ko zás sal a pa nasz, be je len tés
alap ján a vizs gá lat el ren de lé sét mel lõz he ti, il let ve a ver -
seny fel ügye le ti el já rást vég zés sel meg szün tet he ti.

(3) A 2006/2004/EK ren de let 8. cik ké nek (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé sé nek meg ál la pí tá -
sá ra, il let ve a fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a 8. cikk
(5) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés meg té te lé re a vizs gá ló jo -
go sult.”

(21) A Tpvt. 92.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„92.  § (1) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal pert in dít hat a
fo gyasz tók pol gá ri jogi igé nye i nek ér vé nye sí té se iránt, ha
a vál lal ko zás e tör vénybe üt kö zõ te vé keny sé ge vagy
az Fttv. alap ján a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ha tás kö ré be
tar to zó jog sér tõ ma ga tar tá sa a fo gyasz tók szé les, sze mé -
lyé ben nem is mert, de a jog sér tés kö rül mé nyei alap ján
meg ha tá roz ha tó kö rét érin ti.

(2) A per in dí tás ra a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal csak ak -
kor jo go sult, ha az adott jog sér tés  miatt a ver seny fel ügye -
le ti el já rást már meg in dí tot ta. Ha a ver seny fel ügye le ti el já -
rás fo lya mat ban van, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ké rel -
mé re a bí ró ság a per tár gya lá sát a ver seny fel ügye le ti el já -
rás be fe je zé sé ig fel füg gesz ti.

(3) A jog sér tés be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott egy év el tel -
te után per in dí tás nak he lye nincs. E ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tés sel jár. Az igény ér vé nye sí té sé re nyit va álló ha -
tár idõ be nem szá mít bele a ver seny fel ügye le ti el já rás idõ -
tar ta ma.

(4) Az al pe res ke re set nek meg fe le lõ ma rasz ta lá sá nak az 
ál ta lá nos el já rás jo gi sza bá lyok ban fog lal tak tel je sí té sén
túl me nõ en a fel té te lét ké pe zi az is, hogy a jog sér tés sel
érin tett, a ke re set ben meg ha tá ro zott fo gyasz tók te kin te té -
ben hely ze tük azo nos sá gá nak kö vet kez mé nye ként egy sé -
ge sen meg ha tá roz ha tó le gyen az ér vé nye sí tett igény jog -
alap já nak fenn ál lá sa, to váb bá kár té rí tés kö ve te lé se ese té -
ben a kár té rí tés össze ge, il let ve egyéb kö ve te lés ese té ben a 
kö ve te lés tel je sí té sé nek esz kö ze. Ha a bí ró ság a ke re set -
nek helyt ad, íté le té ben kö te le zi a vál lal ko zást az igény
sze rin ti kö ve te lés tel je sí té sé re, to váb bá meg ha tá roz za az
íté let be li kö te le zés tel je sí té sé nek kö ve te lé sé re jo go sult fo -
gyasz tók kö rét és az azo no sít ha tó sá guk hoz szük sé ges ada -
to kat. A bí ró ság az íté let ben fel jo go sít hat ja a Gaz da sá gi
Ver seny hi va talt, hogy a jog sér tõ költ sé gé re az íté le tet or -
szá gos na pi lap ban köz zé te gye, il let ve egyéb, a jog sér tés
jel le ge ál tal in do kolt for má ban nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A jog sér tõ kö te les a (4) be kez dés sze rint meg ha tá ro -
zott jo go sult fo gyasz tó igé nyét az íté let nek meg fele lõen
ki elé gí te ni. Ön kén tes tel je sí tés hi á nyá ban a jo go sult fo -
gyasz tó az íté let bí ró sá gi vég re haj tá sát kér he ti. A fo gyasz -
tó jo go sult sá gát a bí ró ság az íté let ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek alap ján a vég re haj tá si lap ki ál lí tá sá ra irá nyu ló el já rá -
sá ban vizs gál ja.

(6) Az e § sze rin ti, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal ál ta li
igény ér vé nye sí tés nem érin ti a fo gyasz tó nak azt a jo gát,
hogy a jog sér tõ vel szem ben a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint
igé nyét ön ál ló an ér vé nye sít se.”

(22) A Tpvt. 98.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„98.  § E tör vény
a) 1.  §-ának (2) be kez dé se, 33.  §-ának (3) be kez dé se,

36.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 91/A.  §-ának (1) be -
kez dé se, 91/B–91/D.  §-a, 91/E.  §-ának (1)–(4) be kez dé se
és 91/F–91/H.  §-a a Szer zõ dés 81. és 82. cik ké ben meg ha -
tá ro zott ver seny sza bá lyok vég re haj tá sá ról  szóló, 2002. de -
cem ber 16-i 1/2003/EK ta ná csi ren de let,

b) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 91/A.  §-ának
(2) be kez dé se, 91/E.  §-ának (5)–(11) be kez dé se és
91/F–91/G.  §-a a vál lal ko zá sok kö zöt ti össze fo nó dá sok el -
len õr zé sé rõl  szóló, 2004. ja nu ár 20-i 139/2004/EK ta ná csi
ren de let,

c) XVII. Fe je ze te a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al -
kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû -
kö dés rõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
2007. évi CXXXV. tör vény mó do sí tá sa

31. § (1) A Psztv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„5.  § (1) A Fel ügye let lát ja el a fel adat kör ében a
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sát

a) a fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl
 szóló – a 90/88/EGK ta ná csi irány elv vel, to váb bá a
98/7/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do -
sí tott – 87/102/EGK ta ná csi irány el vet,

b) a fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott
tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló 93/13/EGK ta ná csi
irány el vet,

c) a fo gyasz tói pénz ügyi szol gál ta tá sok táv ér té ke sí tés -
sel tör té nõ for gal ma zá sá ról  szóló 2002/65/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány el vet, va la mint

d) – az ál ta la fel ügyelt te vé keny sé gek kel össze füg gõ
ke res ke del mi gya kor la tok te kin te té ben – a bel sõ pi a con az
üz le ti vál lal ko zá sok fo gyasz tók kal szem ben foly ta tott
tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor la ta i ról  szóló
2005/29/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet

át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ Kö zös sé gen be -
lü li jog sér té sek te kin te té ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vég re haj tás nál a köl csö nös
jog se gély so rán a Fel ügye let a – 2008/282/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat tal mó do sí tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat nak meg fele lõen jár el.”

(2) A Psztv. az „A Fel ügye let el já rá sai” fe je zet cím alatt
a kö vet ke zõ al cím mel, va la mint 26/A–26/C.  §-sal egé szül
ki:

„Be je len tés és pa nasz

26/A.  § (1) A Fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó, a 4.  §-ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze mé lyek mû kö dé sé re és
te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek be, a 
Fel ügye let ha tá ro za ta i ba, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve -
zet, il let ve sze mély bel sõ sza bály za tá ba, il let ve a fo gyasz -
tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti -
lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vénybe (a továb biak -
ban: Fttv.) üt kö zõ ma ga tar tás ész le lé se ese tén bár ki be je -
len tés sel vagy pa nasszal él het a Fel ügye let hez.

(2) A be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el já rás
nem ré sze a Fel ügye let ha tó sá gi el já rá sá nak, a 27–51.  §
ren del ke zé sei a be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el -
já rás ban nem al kal maz ha tók.

26/B.  § (1) Be je len tés olyan be ad vány be nyúj tá sá val te -
he tõ, amely tar tal maz za a be je len tõ és a be je len tett azo no -
sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat [be je len tõ, il let ve a be je len -
tés ben meg je lölt szer ve zet vagy sze mély ne vét (meg ne ve -
zé sét) és la kó he lyét (szék he lyét vagy te lep he lyét) vagy
tar tóz ko dá si he lyét (szál lás he lyét)], a fel té te le zett jog sér -
tés meg je lö lé sét, a fel té te le zett jog sér tést meg valósító
konk rét ma ga tar tás le írá sát, a fel té te le zett jog sér tés sel
kap cso la tos ál lí tá so kat alá tá masz tó té nye ket és bi zo nyí té -
ko kat. A Fel ügye let a be je len tés nek mi nõ sü lõ be ad vá nyok 
meg té te lé nek elõ se gí té se ér de ké ben hon lap ján a be je len té -
sek meg té te lé re szol gá ló ûr la pot tesz köz zé.

(2) A be je len té si el já rás ra al kal maz ni kell a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
17.  §-át, 26.  §-át, 33.  §-a (3) be kez dé sé nek c), d), g) és
h) pont ját, 34.  §-ának (5) be kez dé sét, 40.  §-át, 58.  §-át,
59.  §-át, 68.  §-ának (2) be kez dé sét, 72.  §-ának (2) be kez -
dé sét, 73.  §-át, 78.  §-át, 79.  §-át, 81.  §-át és 122.  §-át az zal,
hogy ahol a Ket. ügy fe let em lít, azon a be je len tõt kell
 érteni.

(3) A Fel ügye let a be je len tés meg vizs gá lá sá hoz szük sé -
ges ada to kat be sze rez he ti, az érin tet tek rész vé te lé vel szó -
be li meg hall ga tást tart hat, il let ve más ha tó ság vagy szak ér -
tõ köz re mû kö dé sé vel tisz táz za a be je len tés meg vizs gá lá -
sá hoz szük sé ges té nye ket. Ha az el já rás so rán az érin tett a
köz re mû kö dést meg ta gad ja, vele szem ben sem el já rá si
bír ság, sem egyéb kény sze rí tõ esz köz nem al kal maz ha tó.
A ko ráb bi val azo nos tar tal mú, ugyan azon be je len tõ ál tal
tett is mé telt be je len tés vizs gá la ta mel lõz he tõ.

(4) Az el já rás ira ta i ba csak a be je len tõ, csak a (6) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti eset ben, a be je len tés tár gyá ban ho -
zott vég zés meg ho za ta lát köve tõen, jog or vos la ti jo gá nak
gya kor lá sa ér de ké ben be te kint het és azok ról má so la tot ké -
szít het, az zal azon ban, hogy bank tit kot, ér ték pa pír tit kot,
pénz tár tit kot, biz to sí tá si tit kot, fog lal koz ta tói nyug díj tit -
kot, il let ve üz le ti tit kot – ha arra egyéb ként nem jo go sult –
eb ben az eset ben sem is mer het meg.

(5) A be je len tõ kér he ti, hogy ne fed jék fel sze mé lyét, il -
let ve azt a tényt, hogy be je len tés sel élt a Fel ügye let hez.

(6) A be je len tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül a Fel ügye let

a) ha a be je len tés ben fog lalt, il let ve a be je len té si el já -
rás ban be szer zett ada tok alap ján – a be je len tés ben fog lal -
tak egé sze vagy an nak egy ré sze te kin te té ben –
 valószínûsíthetõ, hogy a be je len tés sel érin tett szer ve zet
vagy sze mély te vé keny sé ge, ma ga tar tá sa vagy gya kor la ta
nem fe le l meg a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek és sze -
mé lyek mû kö dé sé re és te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza -
bá lyok, a Fel ügye let ha tá ro za tai, a 4.  §-ban meg ha tá ro zott
szer ve zet, il let ve sze mély bel sõ sza bály za ta vagy az Fttv.
ren del ke zé se i nek, fel ügye le ti el len õr zést in dít, és a be je -
len té si el já rást vég zés sel le zár ja,

b) ha a be je len tés ben fog lal tak egé sze vagy an nak egy
ré sze te kin te té ben a fel ügye le ti el len õr zés meg in dí tá sá nak
a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lei nem áll nak fenn, az el -
já rást ezek re néz ve vég zés sel meg szün te ti,

c) ha a be je len tés ben fog lal tak egé sze vagy an nak egy
ré sze te kin te té ben

ca) a be je len tés sel érin tett szer ve zet tel vagy sze méllyel 
szem ben már fel ügye le ti el len õr zés van fo lya mat ban, vagy

cb) a Fel ügye let a be je len tés ben fog lal ta kat – a be je len -
tés ben fog lal tak kal azo nos tény ál lás és vál to zat lan jogi
sza bá lyo zás mel lett – már el bí rál ta,

az el já rást ezek re néz ve vég zés sel meg szün te ti, egy ben a
ko ráb bi el já rás ban ho zott ha tá ro za tát köz li a be je len tõ vel,
vagy
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d) amennyi ben a be je len tés ben fog lal tak kal kap cso la -
tos el já rás más ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik, a be je len tést
vég zés sel át te szi a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke -
zõ ha tó ság nak.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ha tár idõ in do kolt eset ben
har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(8) A (6) be kez dés a) és d) pont ja sze rin ti vég zést kö zöl -
ni kell a be je len tõ vel és a be je len tés sel érin tett szer ve zet tel 
vagy sze méllyel, a (6) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti
vég zést pe dig a be je len tõ vel min den eset ben, to váb bá a
be je len tés sel érin tett szer ve zet tel vagy sze méllyel ak kor,
ha a be je len tés sel kap cso la tos el já rás ban részt vett.

(9) A (6) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti vég zés el len a
be je len tõ él het a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül jog -
or vos la ti ké re lem mel, me lyet a Fõ vá ro si Bí ró ság köz igaz -
ga tá si nem pe res el já rás ban bí rál el. Ha a bí ró ság meg ál la -
pít ja, hogy a (6) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá nak van
he lye, a Fel ügye le tet a fel ügye le ti el len õr zés har minc na -
pon be lül tör té nõ meg in dí tá sá ra kö te le zi.

26/C.  § (1) A 26/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti be je len tés -
nek nem mi nõ sü lõ be ad ványt a Fel ügye let pa nasz ként kö -
te les ke zel ni. A pa nasz tár gyá ban foly ta tott el já rás ra e §
ren del ke zé sei irány adók.

(2) Ha a pa nasz ban fog lal tak kal kap cso lat ban a Fel -
ügye let el já rás ra nem jo go sult, kö te les a pa naszt ti zen öt
na pon be lül a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ
szerv ré szé re át ten ni, és er rõl a pa na szost ér te sí te ni.

(3) A pa naszt a be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül kell meg vizs gál ni. Ha a pa nasz vizs gá la tá nak meg -
ala po zá sa ér de ké ben in do kolt, e ha tár idõ leg fel jebb ti zen -
öt nap pal meg hosszab bít ha tó, ami rõl a Fel ügye let a pa na -
szost az ere de ti ha tár idõ le jár ta elõtt tá jé koz tat ja.

(4) A Fel ügye let a pa na szost és azt, aki vel szem ben pa -
nasszal él tek, meg hall gat hat ja, va la mint tõle to váb bi fel vi -
lá go sí tást és in for má ci ót kér het. A pa na szos kér he ti, hogy
ne fed jék fel sze mé lyét, il let ve azt a tényt, hogy pa nasszal
élt a Fel ügye let hez.

(5) A ko ráb bi val azo nos tar tal mú, ugyan azon pa na szos
ál tal tett is mé telt, to váb bá a név te len pa nasz vizs gá la ta
mel lõz he tõ.

(6) A pa nasz alap ján – ha az ala pos nak bi zo nyul – a Fel -
ügye let dönt a szük sé ges ha tó sá gi lé pé sek meg té te lé rõl, s
er rõl a pa na szost tá jé koz tat ja.”

(3) A Psztv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § A Fel ügye let ha tó sá gi el já rá sá ra a Ket. ren del ke -

zé se it az e fe je zet ben és
a) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyok sze rin ti ügy -

faj tá ra irány adó kü lö nös el já rá si sza bá lyok ban, vagy
b) az Fttv.-ben

meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(4) A Psztv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let elõt ti el já rás ban ügy fél az a ter mé sze tes
sze mély vagy jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet]

„c) aki a Fel ügye let hez a 37.  § (1) be kez dé se sze rin ti ké -
re lem be nyúj tá sá val köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás le foly -
ta tá sát kez de mé nye zi,”

(5) A Psztv. 33.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve zet
vagy sze mély szá má ra a szol gál ta tás nyúj tá sá ra vo nat ko -
zó an az Fttv. 2.  §-ának a) pont ja sze rin ti fo gyasz tók kal
szem ben kö te le zett sé get meg ál la pí tó ren del ke zé sek be üt -
kö zõ, va la mint a pi ac fel ügye le ti el já rá sa so rán fel tárt jog -
sér tés meg szün te té se ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett
ha tó sá gi szer zõ dést köt het az zal az ügy fél lel, aki vál lal ja,
hogy fel hagy a jog sér tõ ma ga tar tás sal és ma ga tar tá sát a
ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don hoz za össz -
hang ba a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel.”

(6) A Psztv. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel ügye le ti el len õr zés a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rin ti rend sze res adat szol gál ta tás ból szár ma zó
ada tok el len õr zé se, il let ve a Fel ügye let ál tal le foly ta tott el -
len õr zé si el já rás.”

(7) A Psztv. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Fel ügye let el len õr zé si el já rá sa ke re té ben a
4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek nél és sze mé lyek nél át -
fo gó el len õr zést, cél vizs gá la tot vagy több szer ve zet nél és
sze mély nél té ma vizs gá la tot vé gez.”

(8) A Psztv. 41.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(7) A Fel ügye let a fel ügye le ti el len õr zés 26/B.  § sze -
rin ti be je len tés alap ján tör té nõ meg in dí tá sa ese tén a be je -
len tés sel érin tett szer ve zet nél, il let ve sze mély nél a be je -
len tés ben fog lal tak alap ján cél vizs gá la tot vagy – a 4.  §-ban 
meg ha tá ro zott más szer ve zet re és sze mély re is kiterje -
dõen – té ma vizs gá la tot (a továb biak ban együtt: be je len tés
alap ján in dí tott vizs gá lat) tart.”

(9) A Psztv. a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:
„44/A.  § (1) A 44.  § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók a

be je len tés alap ján in dí tott vizs gá lat ra.
(2) A be je len tés alap ján in dí tott vizs gá la tot a Fel ügye let 

az an nak meg in dí tá sá ról ren del ke zõ vég zés meg ho za ta lá -
tól szá mí tott hat van na pon be lül ha tá ro zat tal zár ja le. A ha -
tá ro za tot kö zöl ni kell a 26/B.  § sze rin ti be je len tõ vel.

(3) Ha a Fel ügye let a be je len té si el já rást a 26/B.  §
(6) be kez dé sé nek ca) al pont ja sze rin ti vég zés sel szün tet te
meg, a vég zés meg ho za ta la kor fo lya mat ban volt fel ügye -
le ti el len õr zést le zá ró ha tá ro za tot köz li a be je len tõ vel.”

(10) A Psztv. 56.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Köz ér de kû igény ér vé nye sí tés

56.  § (1) Az el len, aki nek a 4.  §-ban meg ha tá ro zott tör -
vények, az azok fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza -
bály, il let ve az Fttv. ren del ke zé se i be üt kö zõ te vé keny sé ge
a fo gyasz tók szé les, a jog sér tés kö rül mé nyei alap ján meg -
ha tá roz ha tó kö rét érin ti, a Fel ügye let pert in dít hat a fo -
gyasz tók pol gá ri jogi igé nye i nek ér vé nye sí té se iránt.
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(2) A per in dí tás ra a Fel ügye let csak ak kor jo go sult, ha
az adott jog sér tés  miatt el já rá sát már meg in dí tot ta.

(3) A jog sér tés be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott há rom év el -
tel te után per in dí tás nak he lye nincs. E ha tár idõ el mu lasz -
tá sa jog vesz tés sel jár. Ha a jog sér tõ ma ga tar tás fo lya ma -
tos, a ha tár idõ a ma ga tar tás ab ba ha gyá sa kor kez dõ dik. Ha
a jog sér tõ ma ga tar tás az zal  valósul meg, hogy va la mely
hely ze tet vagy ál la po tot nem szün tet nek meg, a ha tár idõ
mind ad dig nem kez dõ dik el, amíg ez a hely zet vagy ál la -
pot fenn áll.

(4) Ha a jog sér tés sel érin tett fo gyasz tók te kin te té ben az
ér vé nye sí tett igény jog alap ja és az igény ben meg je lölt kár
össze ge, il let ve egyéb kö ve te lés ese tén a kö ve te lés tar tal -
ma – a jog sér tés sel érin tett egyes fo gyasz tók egye di kö rül -
mé nye i re te kin tet nél kül – egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, a
Fel ügye let kér he ti, hogy a bí ró ság íté le té ben kö te lez ze a
vál lal ko zást az ilyen kö ve te lés tel je sí té sé re, el len ke zõ
eset ben kér he ti, hogy a bí ró ság ál la pít sa meg a jog sér tés
té nyét a ke re set ben meg ha tá ro zott va la mennyi fo gyasz tó ra 
ki ter je dõ ha tállyal. Ha a bí ró ság a jog sér tés té nyét a ke re -
set ben meg ha tá ro zott va la mennyi fo gyasz tó ra ki ter je dõ
ha tállyal ál la pí tot ta meg, a jog sér tés sel érin tett fo gyasz tó
az ál ta la a vál lal ko zás el len in dí tott per ben ki zá ró lag a ká -
rá nak össze gét, va la mint a jog sér tés és a kára kö zöt ti oko -
za ti össze füg gést kö te les bi zo nyí ta ni.

(5) A bí ró ság íté le té ben meg ha tá roz za azok nak a jo go -
sult fo gyasz tók nak a kö rét és az azo no sít ha tó sá guk hoz
szük sé ges ada to kat, ame lyek te kin te té ben a jog sér tés té -
nyét meg ál la pí tot ta, il let ve ame lyek jo go sul tak az ítélet -
beli kö te le zés tel je sí té sé nek kö ve te lé sé re.

(6) A bí ró ság az íté let ben fel jo go sít hat ja a Fel ügye le tet,
hogy a jog sér tõ költ sé gé re az íté le tet or szá gos na pi lap ban
köz zé te gye, il let ve egyéb, a jog sér tés jel le ge ál tal in do kolt
for má ban nyil vá nos ság ra hoz za.

(7) Ha a bí ró ság íté le té ben a jog sér tés té nyé nek meg ál -
la pí tá sán túl a vál lal ko zást meg ha tá ro zott kö ve te lés tel je -
sí té sé re is kö te lez te, a jog sér tõ kö te les az (5) be kez dés sze -
rint meg ha tá ro zott jo go sult fo gyasz tó igé nyét az íté let nek
meg fele lõen ki elé gí te ni. Ön kén tes tel je sí tés hi á nyá ban a
jo go sult fo gyasz tó kér he ti az íté let bí ró sá gi vég re haj tá sát.
A fo gyasz tó jo go sult sá gát a bí ró ság az íté let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek alap ján a vég re haj tá si lap ki ál lí tá sá ra irá -
nyu ló el já rá sá ban vizs gál ja.

(8) Az e § sze rin ti, a Fel ügye let ál ta li igény ér vé nye sí tés
nem érin ti a fo gyasz tó nak azt a jo gát, hogy a jog sér tõ vel
szem ben a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint igé nyét ön ál ló an
ér vé nye sít se.”

(11) A Psztv. 59.  §-ának a) pont já ban a „28.  § (2) bek.”
szö veg rész he lyé be a „26/A–26/C.  §” szö veg lép.

(12) A Psztv. 60.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 5.  § (2) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló 2006/2004/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let nek a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá -
sá ban  való vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 22-i
2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 

2008. már ci us 17-i 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg a Fel -
ügye let fel adat kör ében és el já rá sá ban.”

To váb bi mó do su ló jog sza bá lyok

32. § A Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy sé -
ges szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé -
rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren -
de let 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„19.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg az uta zá si szer zõ dés rész le tes sza bá lya it.”

33. § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 27.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „cég ne vé -
ben, hir de tés ben vagy bár mi lyen más mó don” szö veg ré -
szek he lyé be a „ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban” szö -
veg lép.

34. § (1) Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról 
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.)
4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az „ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár”, va -
la mint a „nyug díj pénz tár”, „ön se gé lye zõ pénz tár” és
„egész ség pénzt ár” el ne ve zést vagy ide gen nyel vû meg fe -
le lõ jét ki zá ró lag az e tör vénynek meg fele lõen ala pí tott és
mû köd te tett szer ve zet, to váb bá a pénz tá rak ér dek-kép vi se -
le ti szer ve és az ál ta la ala pí tott szer ve zet hasz nál hat ja a ne -
vé ben.

(2) A pénz tár kö te les a ne vé ben a „pénz tár” szót a pénz -
tár tí pu sá ra uta ló ki egé szí tés sel együtt fel tün tet ni.

(3) Ab ban a kér dés ben, hogy egy szer ve zet jo go sult-e a
ne vé ben az (1) be kez dés sze rin ti el ne ve zé sek va la me lyi -
ké nek hasz ná la tá ra, a nyil ván tar tás ba vé tel he lye sze rint
ille té kes bí ró ság ha tá roz.”

(2) Az Öpt. 40.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A pénz tár ál tal kö zölt ke res ke del mi kom mu ni ká -
ció nem tar tal maz hat fél re ve ze tõ in for má ci ó kat, ab ban a
pénz tár tel je sít mé nyé nek le írá sa kor óva tos és szak ma i lag
meg ala po zott becs lé se ket kell al kal maz ni, kü lö nö sen a jö -
võ be ni ho za mok vo nat ko zá sá ban, és fel kell tün tet ni, hogy 
ezek nem kö te le zõ ér vé nyû elõ írások és tel je sü lé sük nem
ga ran tált. Múlt ra vo nat ko zó an ki zá ró lag az e tör vény alap -
ján egyéb ként is nyil vá nos ság ra ho zan dó ada tok és té nyek
sze re pel tet he tõk. A pénz tár tel je sít mé nyé nek be mu ta tá sa -
kor az ugyan azon idõ szak ra vo nat ko zó hi va ta los fo gyasz -
tói ár nö ve ke dést (inf lá ci ós rá tát) is fel kell tün tet ni.”

(3) Az Öpt. a 70.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
70/A.  §-sal egé szül ki:

„El já rás a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

70/A.  § E tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bá lyok fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya -
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kor lat ra, így kü lö nö sen a nyil vá nos ság ra ho za tal ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a Fel ügye let a
fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben
(a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
jár el, ha a jog sér tés az Fttv. 2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben
vett fo gyasz tót érint.”

35. § (1) A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban:
Hpt.) 32/E.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„Ha az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má nak ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá ga ar ról tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet, hogy a
szék he lyén be jegy zett hi tel in té zet Ma gyar or szá gon fi ók -
te le pet nyit, il let ve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást vé gez, a
Fel ügye let tá jé koz tat ja a hi tel in té ze tet az ügy fe lek vé del -
mé re vo nat ko zó an a XXIX. fe je zet ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé sek rõl, így kü lö nö sen”

(2) A Hpt. 32/E.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

[Ha az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má nak ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá ga ar ról tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet, hogy a 
szék he lyén be jegy zett hi tel in té zet Ma gyar or szá gon fi ók te -
le pet nyit, il let ve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást vé gez, a
Fel ügye let tá jé koz tat ja a hi tel in té ze tet az ügy fe lek vé del -
mé re vo nat ko zó an a XXIX. fe je zet ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé sek rõl, így kü lö nö sen]

„a) a rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó kü lö nös sza bá -
lyok ról,”

(3) A Hpt. 124.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ szö veg lép:

[Ha a hi tel in té zet]

„c) a be tét biz to sí tás sal össze füg gõ tá jé koz ta tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat meg sér ti,”

[az Alap fel szó lít ja a hi tel in té ze tet a jog sér tõ ma ga tar tás
meg szün te té sé re, és egy ide jû leg tá jé koz tat ja a Felügye -
letet.]

(4) A Hpt. XXIX. Fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke -
zõ fe je zet cím lép:

„Az ügy fe lek vé del me”

(5) A Hpt. 203.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„203.  § (1) A pénz ügyi in téz mény kö te les az ügy fél fo -
ga dás ra nyit va álló he lyi sé ge i ben hir det mény ben köz zé -
ten ni, va la mint elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok
nyúj tá sa ese tén fo lya ma to san és könnyen hoz zá fér he tõ
mó don, elekt ro ni kus úton is el ér he tõ vé ten ni:

a) ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it is tar tal ma zó üz let -
sza bály za ta it,

b) az ügy fe lek szá má ra aján lott pénz ügyi és ki egé szí tõ
pénz ügyi szol gál ta tá sok kal (ügy le tek kel) kap cso la tos
szer zõ dé si fel té te le ket,

c) a ka ma to kat, szol gál ta tá si dí ja kat, az ügy fe let ter he lõ 
egyéb költ sé ge ket, a ké se del mi ka ma to kat, va la mint a ka -
mat szá mí tás mód sze rét.

(2) A pénz ügyi in téz mény kö te les az ügy fél kí ván sá gá ra 
in gye ne sen ren del ke zés re bo csá ta ni

a) üz let sza bály za ta it, to váb bá

b) a jog sza bály ál tal nyil vá nos ság ra hoz ni ren delt ada -
to kat.

(3) A pénz ügyi in téz mény – ha tör vény et tõl el té rõ en
nem ren del ke zik – a szer zõ dés meg kö té se elõtt kö te les az
ügy fe let ar ról tá jé koz tat ni, ha a szer zõ dés sel kap cso la tos
jog vi ta ese tén nem a ma gyar jog al kal ma zá sát, il let ve nem
a ma gyar bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességét kö tik ki.

(4) Fo gyasz tó nak mi nõ sü lõ ügy fél lel kö ten dõ, de vi za -
hi tel nyúj tá sá ra irá nyu ló, ille tõ leg in gat lan ra ki kö tött vé te -
li jo got tar tal ma zó szer zõ dés ese tén a pénz ügyi in téz mény -
nek fel kell tár nia a szer zõ dé ses ügy let ben az ügy fe let érin -
tõ koc ká za tot, amely nek tu do má sul vé te lét az ügy fél alá -
írá sá val iga zol ja.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott koc ká zat fel tá ró
nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell

a) de vi za hi tel nyúj tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés ese tén az
ár fo lyam koc ká zat is mer te té sét, va la mint an nak ha tá sát a
tör lesz tõ rész let re,

b) in gat lan ra ki kö tött vé te li jo got tar tal ma zó szer zõ dés
ese tén a vé te li jog ér vé nye sí té sé nek mód ját és kö vet kez -
mé nye it, a vé tel ár meg ál la pí tá sá nak, az ügy fél ér te sí té sé -
nek és a pénz ügyi in téz mény el szá mo lá sá nak mód ját, va la -
mint azt, hogy biz to sí ta nak-e az ügy fél nek ha la dé kot,
mely idõ szak ban az ügy fél ér té ke sít he ti az in gat lant, és ha
igen, a ha la dék idõ tar ta mát.

(6) A pénz ügyi in téz mény az (1)–(5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tást – a fe lek el té rõ meg ál la po dá sá nak
hi á nyá ban – ma gyar nyel ven kö te les meg ad ni.”

(6) A Hpt. a kö vet ke zõ 205/A.  §-sal egé szül ki:

„205/A.  § Ti los a be tét biz to sí tás ra, az Alap ra, ille tõ leg
az ön kén tes be tét- és in téz mény vé del mi alap ra vo nat ko zó
in for má ci ót a be tét ál lo mány nö ve lé se cél já ból, így kü lö -
nö sen rek lám te vé keny ség re fel hasz nál ni.”

(7) A Hpt. a 214/C.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 214/D.  §-sal egé szül ki:

„Tá jé koz ta tás egyes be té ti és hi tel szer zõ dé sek
te kin te té ben

214/D.  § A ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban – az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben – fel kell tün tet ni a be tét egy sé ge sí tett be té ti ka -
mat láb mu ta tó ját, il let ve a pénz ügyi in téz mény ál tal fo lyó -
sí tott, há rom hó nap nál hosszabb le já ra tú la kos sá gi köl csön 
tel jes hi tel díj mu ta tó ját. E mu ta tók szá mí tá sá ra és fel tün te -
té sük mód já ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

(8) A Hpt. a 215.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 
215/A.  §-sal egé szül ki:
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„El já rás a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

215/A.  § E tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bá lyok a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya -
kor lat ra, így kü lö nö sen az ügy fe lek tá jé koz ta tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a Fel ügye let a
fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben meg -
ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el, ha a jog sér tés fo gyasz -
tót érint.”

(9) A Hpt. 235.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„c) az egy sé ge sí tett be té ti ka mat láb mu ta tó, va la mint a
tel jes hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ra és köz zé té te lé re,”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.]

(10) A Hpt. 242.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, egy ide jû leg a tör vény e §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az Eu ró pai Unió jo gá nak  való meg fe le lés

242.  § Ez a tör vény a 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt
uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja.”

(11) A Hpt. 2. szá mú mel lék le té nek III. ré sze a kö vet ke -
zõ új 4. pont tal egé szül ki:

„4. Fo gyasz tó: az ön ál ló fog lal ko zá sán és gaz da sá gi te -
vé keny sé gén kí vül esõ cé lok ér de ké ben el já ró ter mé sze tes
sze mély.”

(12) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. ré szé nek 5. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„5. Fo gyasz tá si köl csön: a min den na pi élet szo ká sos
hasz ná la ti tár gya i nak meg vá sár lá sá hoz, ja vít ta tá sá hoz
vagy szol gál ta tás igény be vé te lé hez, to váb bá a fel hasz ná -
lá si cél hoz nem kö töt ten fo gyasz tó nak nyúj tott köl csön.”

(13) A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. ré szé nek 13. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„13. La kos sá gi köl csön: a fo gyasz tá si köl csön, va la mint 
az in gat lan vá sár lá sá ra, épí té sé re, fel újí tá sá ra, bõ ví té sé re,
kor sze rû sí té sé re, to váb bá köz mû fej lesz tés re fo gyasz tó nak 
nyúj tott köl csön.”

36. § (1) A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá -
rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban:
Mpt.) 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § A „ma gánnyug díj pénz tár” el ne ve zést vagy an nak
ide gen nyel vû meg fe le lõ jét ki zá ró lag az e tör vénynek
meg fele lõen ala pí tott és mû köd te tett szer ve zet, to váb bá a
pénz tá rak ér dek-kép vi se le ti szer ve és az ál ta la ala pí tott
szer ve zet hasz nál hat ja a ne vé ben.”

(2) Az Mpt. 70.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A pénz tár ál tal kö zölt ke res ke del mi kom mu ni ká ció
nem tar tal maz hat fél re ve ze tõ in for má ci ó kat, ab ban a pénz -

tár tel je sít mé nyé nek le írá sa kor óva tos és szak ma i lag meg -
ala po zott becs lé se ket kell al kal maz ni, kü lö nö sen a jö võ be -
ni ho za mok vo nat ko zá sá ban, és fel kell tün tet ni, hogy ezek 
nem kö te le zõ ér vé nyû elõ írások és tel je sü lé sük nem ga ran -
tált. Múlt ra vo nat ko zó an ki zá ró lag az e tör vény alap ján
egyéb ként is nyil vá nos ság ra ho zan dó ada tok és té nyek
sze re pel tet he tõk. A pénz tár tel je sít mé nyé nek be mu ta tá sa -
kor az ugyan azon idõ szak ra vo nat ko zó hi va ta los fo gyasz -
tói ár nö ve ke dést (inf lá ci ós rá tát) is fel kell tün tet ni.”

(3) Az Mpt. a 116.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és új 117.  §-sal egé szül ki:

„El já rás a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

117.  § E tör vény a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del -
mi gya kor lat ra, így kü lö nö sen a nyil vá nos ság ra ho za tal ra
vo nat ko zó ren del ke zé se i nek, va la mint az e tör vény vég re -
haj tá sá ra a 134.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján ki adott jog sza bály nyil vá nos ság ra
ho zan dó ada tok ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg sér té se 
ese tén a Fel ügye let a fo gyasz tók kal szem be ni tisztesség -
telen ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi
XLVII. tör vény ben (a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro zott
sza bá lyok sze rint jár el, ha a jog sér tés az Fttv. 2.  §-ának
a) pont ja ér tel mé ben vett fo gyasz tót érint.”

37. § (1) A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV.
tör vény (a továb biak ban: Kbtv.) 14.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „nem öm lesz tett for má ban – a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény ben (a továb biak ban: Fvt.)
fog lalt kö ve tel mé nyek meg fe le lõ al kal ma zá sán kí vül –”
szö veg rész he lyé be a „nem öm lesz tett for má ban,” szö veg
lép.

(2) A Kbtv. 17.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A ve szé lyes anya gok és ve szé lyes ké szít mé nyek
fel ira ta (cím ké je) nem tar tal maz hat olyan ki fe je zést vagy
meg je lö lést, amely a ter mék ve szé lyes sé gé nek nem meg -
fe le lõ ér té ke lé sét ered mé nyez he ti, így kü lö nö sen nem
utal hat a ter mék ár tal mat lan sá gá ra vagy veszélytelensé -
gére.”

(3) A Kbtv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § Ve szé lyes anyag és ve szé lyes ké szít mény rek -
lám já nak tar tal maz nia kell a rek lá mo zott ter mék 3.  § sze -
rin ti ve szé lyes sé gi osz tá lyá nak egy ér tel mû meg je lö lé sét.”

(4) A Kbtv. 32.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Az e tör vény és a vég re haj tá sát szol gá ló jog sza bá lyok
be tar tá sá nak ha tó sá gi el len õr zé sét]

„e) a tá ro lás sza bá lyai te kin te té ben, ha azok meg sér té se
a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény 1997. évi CLV. tör -
vény (a továb biak ban: Fgytv.) 2.  §-ának a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fo gyasz tó biz ton sá gát, egész sé gét, tes ti ép sé gét
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sér ti vagy ve szé lyez te ti, to váb bá a cso ma go lás, zá rás sza -
bá lya i nak fo gyasz tó val szem be ni meg sér té se ese tén a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság az Fgytv. sza bá lyai sze rint,

f) a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del -
mi gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény
(a továb biak ban: Fttv.) 2.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fo gyasz tó szá má ra for gal ma zott ter mék fel ira to zá sa
(cím ké zé se), egyéb je lö lé se, a hasz ná la ti uta sí tás, to váb bá
a rek lá mo zás te kin te té ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság
az Fttv. sza bá lyai sze rint”
[vég zi, és ha tás kö ré ben el jár a ren del ke zé sek meg sér té se
ese tén.]

(5) A Kbtv. 32.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) Az (1) be kez dés e) és f) pont já ban em lí tett ren del -
ke zé sek a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

(6) A Kbtv. 32.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben az „az
(1) be kez dés b)–e) pont ja”, il let ve az „az (1) be kez dés
b)–e) pont ja” szö veg ré szek he lyé be az „az (1) be kez dés
b)–f) pont ja” szö veg lép.

38. § (1) A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 3.  § r) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ s) pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„r) for gal ma zó: ter mé ket vi szont el adó nak, il let ve fel -

hasz ná ló nak át adó, ér té ke sí tõ gaz dál ko dó szer ve zet;
s) fel hasz ná ló: aki a ter mé ket to vább ér té ke sí té si cél

nél kül a for gal ma zó tól át ve szi vagy meg vá sá rol ja.”

(2) A Hgt. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A gyár tó kö te les tá jé koz tat ni a ter mék fel hasz -

ná ló it a ter mék és cso ma go lá sa hul la dék gaz dál ko dá si
szem pont ból lé nye ges tu laj don sá ga i ról, an nak el hasz ná ló -
dá sa vagy hul la dék ká vá lá sa ese tén ke ze lé sé nek le he tõ sé -
ge i rõl.

(2) A gyár tó kö te les a ter mé ken, il let ve an nak cso ma go -
lá sán jól lát ha tó mó don je löl ni a ter mék, il let ve cso ma go -
lás hul la dék sze gény, tar tós vagy új ra fel hasz nál ha tó vol tát, 
hul la dék gaz dál ko dá si szem pont ból lé nye ges anya gi
össze té te lét, be tét dí jas vagy le té ti dí jas for gal ma zá sát.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás és a (2) be kez -
dés sze rint a ter mé ken, il let ve an nak cso ma go lá sán fel tün -
te ten dõ je lö lés mód já ról, tar tal mi és ala ki kö ve tel mé nye i -
rõl kü lön jog sza bá lyok ren del kez nek.”

(3) A Hgt. a 10.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal
egé szül ki:

„10/A.  § Ha a gyár tó nem tesz ele get a 7.  §-ban elõ írt tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek, a for gal ma zó kö te les azt pó -
tol ni. E ren del ke zés nem érin ti a for gal ma zó nak a gyár tó -
val szem ben ér vé nye sít he tõ igé nye it.”

(4) A Hgt. a 45.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 45/A.  §-sal
egé szül ki:

„45/A.  § (1) A fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sá ra, il let ve a
ter mé ken és a cso ma go lá son fel tün te ten dõ in for má ci ók ra
vo nat ko zó an a 7.  §-ban elõ írt kö ve tel mé nyek meg sér té se
ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tók kal szem be ni
tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló
2008. évi XLVII. tör vény ben (a továb biak ban: Fttv.) meg -
ha tá ro zott ha tó ság jo go sult, ha a jog sér tés az Fttv.
2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben vett fo gyasz tót érint. Az
 eljáró ha tó ság az Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint jár el.

(2) A 8.  § (1) be kez dés ben, va la mint a 10.  § (1) és
(3) be kez dés ben elõ írt kö ve tel mé nyek meg sér té se ese tén
az el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jo go -
sult, ha a jog sér tés a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény (a továb biak ban: Fgytv.) 2.  §-ának a) pont ja
ér tel mé ben vett fo gyasz tót érint. A fo gyasz tó vé del mi ha -
tó ság az Fgytv. sza bá lyai sze rint jár el.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek az
Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

(5) A Hgt.
a) 4.  §-ának m) pont já ban a „fo gyasz tók” szö veg rész

he lyé be a „fel hasz ná lók” szö veg,
b) 8.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint

10.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó tól” szö veg rész
he lyé be a „fel hasz ná ló tól” szö veg,

c) 10.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „fo gyasz tók tól” 
szö veg rész he lyé be a „fel hasz ná lók tól” szö veg,

d) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 12.  §-át meg elõ zõ al -
cím ben, 12.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint
13.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó” szö veg rész he -
lyé be a „fel hasz ná ló” szö veg,

e) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fo gyasz tói” szö veg -
rész he lyé be a „fel hasz ná lói” szö veg
lép.

(6) A Hgt. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ter mék vagy
szol gál ta tás for gal ma zó ja (a továb biak ban együtt: for gal -
ma zó)” szö veg rész he lyé be a „for gal ma zó” szö veg lép.

39. § (1) Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi
XXXV. tör vény (a továb biak ban: Eat.) 7.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A „mi nõ sí tett” jel zõt elekt ro ni kus alá írás sal kap -
cso la tos szol gál ta tás hoz kap cso ló dó an csak az e tör vény
sza bá lyai sze rint nyil ván tar tás ba vett mi nõ sí tett szol gál ta -
tó hasz nál hat ja.”

(2) Az Eat. 8/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó szer ve ze té nek, rend sze ré nek, va la -
mint a szol gál ta tás so rán al kal ma zott ter mé kek nek és há ló -
zat nak a kü lön jog sza bály sze rin ti in for ma ti kai biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek nek vagy más ön ként vál lalt kö ve tel mé -
nyek nek  való meg fe le lé sét ön kén tes akk re di tá ci ós rend -
szer ke re té ben ta nú sít tat hat ja.”

40. § (1) A gaz da sá gi rek lá mok és az üz let fel ira tok, to -
váb bá egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz -
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zé té te lé rõl  szóló 2001. évi XCVI. tör vény (a továb biak -
ban: Grüft.) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Grtv.)” szö veg rész he lyé be az „a gaz da -
sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes
kor lá ta i ról  szóló 2008. évi XLVIII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Grt.)” szö veg lép.

(2) A Grüft. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az 1.  §-ban fog lalt kö ve tel mény meg sér té se

ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el a Grt.-ben meg ha -
tá ro zott sza bá lyok sze rint.

(2) A 2.  §-ban a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sát szol gá ló köz -
le mé nyek meg je le ní té sé re vo nat ko zó kö ve tel mény meg -
sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el a fo gyasz -
tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény ben (a továb -
biak ban: Fgytv.) meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint.

(3) A 2.  §-ban az üz let el ne ve zé sé nek meg je le ní té sé re
vo nat ko zó kö ve tel mény ér vé nye sü lé sét az üz let mû kö dé si
en ge dé lyét ki adó jegy zõ el len õr zi, és an nak meg sér té se
ese tén – az el já rá sá ra irány adó jog sza bá lyi ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen el jár va – in téz ke dik a jog sér tõ ál la pot
meg szün te té sé rõl.

(4) A 3.  §-ban fog lalt kö ve tel mény ér vé nye sü lé sét
a) a fel irat he lye sze rint ille té kes jegy zõ, a fõ vá ros ban a 

fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je,
b) köz for gal mú köz le ke dé si esz kö zön el he lye zett fel -

irat ese tén a köz le ke dé si ha tó ság
az irány adó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint el len õr zi, és 
a ren del ke zés meg sér té se ese tén in téz ke dik a jog sér tõ ál la -
pot meg szün te té sé rõl.

(5) Az (1) és a (2) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek
az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé -
sek.”

41. § (1) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ektv.) 2.  §-ának a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) Elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás: olyan in for -

má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tás, amely nek
cél ja va la mely bir tok ba ve he tõ for ga lom ké pes ingó do log
– ide ért ve a pénzt és az ér ték pa pírt, va la mint a do log mód -
já ra hasz no sít ha tó ter mé sze ti erõ ket –, szol gál ta tás, in gat -
lan, va gyo ni ér té kû jog (a továb biak ban együtt: áru) üz let -
sze rû ér té ke sí té se, be szer zé se, cse ré je vagy más mó don
tör té nõ igény be vé te le;”

(2) Az Ektv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A szol gál ta tó kö te les elekt ro ni kus úton köz vet le -

nül és fo lya ma to san, könnyen hoz zá fér he tõ mó don leg -
alább a kö vet ke zõ ada to kat köz zé ten ni:

a) a szol gál ta tó ne vét,
b) a szol gál ta tó szék he lyét, te lep he lyét, en nek hi á nyá -

ban lak cí mét,

c) a szol gál ta tó el ér he tõ sé gé re vo nat ko zó ada to kat, kü -
lö nö sen az igény be ve võk kel  való kap cso lat tar tás ra szol -
gá ló, rend sze re sen hasz nált elekt ro ni kus le ve le zé si cí mét,

d) ha a szol gál ta tó lét re jöt tét vagy te vé keny sé ge gya -
kor lá sá nak meg kez dé sét jog sza bály nyil ván tar tás ba  való
be jegy zés hez köti, a szol gál ta tót a nyil ván tar tás ba be jegy -
zõ bí ró ság vagy ha tó ság meg ne ve zé sét, és a szol gál ta tó
nyil ván tar tás ba vé te li szá mát,

e) ha a szol gál ta tó te vé keny sé gé nek gya kor lá sa jog sza -
bály alap ján en ge dély kö te les, ezt a tényt az en ge dé lye zõ
ha tó ság meg ne ve zé sé vel és el ér he tõ sé gi ada ta i val, va la -
mint az en ge dély szá má val együtt,

f) ha a szol gál ta tó az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya, a
szol gál ta tó adó szá mát;

g) a sza bá lyo zott szak mák gya kor lá sá nak kö ré ben:

ga) an nak a szak mai ér dek-kép vi se le ti szerv nek (ka ma -
rá nak) a meg ne ve zé sét, amely nek a szol gál ta tó akár kö te -
le zõ elõ írás alap ján, akár ön kén te sen tag ja;

gb) a ter mé sze tes sze mély szol gál ta tó szak kép zett sé gé -
nek, il let ve szak mai, tu do má nyos fo ko za tá nak, va la mint
an nak a tag ál lam nak a meg je lö lé sét, ahol ezt a szak kép -
zett sé get, il let ve fo ko za tot meg sze rez te;

gc) hi vat ko zást a sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá nak a
szol gál ta tó le te le pe dé si he lye sze rin ti ál lam ban al kal ma -
zan dó szak mai sza bá lya i ra, és az azok hoz  való hoz zá fé rés
mód já ra.”

(3) Az Ektv. 5.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Az elekt ro ni kus úton tör té nõ szer zõ dés kö tés re
vo nat ko zó sza bá lyok”

(4) Az Ektv. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó kö te les az in for má ci ós tár sa da lom -
mal össze füg gõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ -
dé si fel té te le ket oly mó don hoz zá fér he tõ vé ten ni, amely
le he tõ vé te szi az igény be vevõ szá má ra, hogy tá rol ja és
elõ hív ja azo kat.”

(5) Az Ektv. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szol gál ta tó az igény be vevõ meg ren de lé sé nek el kül -
dé sét meg elõ zõ en kö te les egy ér tel mû en tá jé koz tat ni az
igény be ve võt]

„d) a szer zõ dés kö tés le het sé ges nyel ve i rõl;”

(6) Az Ektv. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Nem kell al kal maz ni e § ren del ke zé se it a ki zá ró lag
elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal egyen ér té kû egyé ni
kom mu ni ká ci ós esz köz zel tett cím zett nyi lat ko za tok út ján
tör té nõ szer zõ dés kö tés re.”

(7) Az Ektv. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) és (2) be kez dé sek ren del ke zé se it nem kell
al kal maz ni a ki zá ró lag elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal
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egyen ér té kû egyé ni kom mu ni ká ci ós esz köz zel tett cím zett 
nyi lat ko za tok út ján tör té nõ szer zõ dés kö tés re.”

(8) Az Ektv. 14. és 14/A.  §-a és az eze ket meg elõ zõ al cí -
mek he lyé be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zé sek lép nek,
és a tör vény a kö vet ke zõ 14/B. és 14/C.  §-sal egé szül ki:

„Az elekt ro ni kus hir de tés re vo nat ko zó 
kü lö nös sza bá lyok

14.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban elekt ro ni kus hir de -
tés bár mely in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tás vagy – a be széd cé lú te le fon hí vás ki vé te lé vel –
elekt ro ni kus hír köz lés út ján kö zölt:

a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i -
rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló 2008. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Grt.) 3.  §-ának d) pont ja sze rin ti rek lám,
vagy

b) tár sa dal mi cél meg valósításához kap cso ló dó, rek -
lám nak nem mi nõ sü lõ tá jé koz ta tás.

(2) Elekt ro ni kus hir de tés nek mi nõ sül az olyan köz lés is, 
amely nek cél ja ki zá ró lag a Grt. 6.  §-ának (1) be kez dés ben
elõ írt hoz zá já ru lás ké ré se.

(3) Ön ma gá ban nem mi nõ sül elekt ro ni kus hir de tés nek
a) vál lal ko zás, egyéb szer ve zet vagy sze mély te vé -

keny sé gé hez köz vet len hoz zá fé rést le he tõ vé tevõ in for má -
ció köz lé se, kü lö nö sen a do ma in név vagy az elekt ro ni kus
le ve le zé si cím,

b) vál lal ko zás, szer ve zet vagy sze mély áru já ra vagy ar -
cu la tá ra vo nat ko zó, a vál lal ko zás tól, szer ve zet tõl vagy
sze mély tõl füg get len köz lés, kü lö nö sen ab ban az eset ben,
ha a köz lés anya gi el len szol gál ta tás nél kül tör té nik.

(4) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) Elekt ro ni kus hir de tõ: aki nek ér de ké ben az elekt ro ni -

kus hir de tést köz zét eszik, il let ve aki a sa ját ér de ké ben az
elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te lét meg ren de li;

b) Elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó: aki ön ál ló gaz da -
sá gi te vé keny sé ge kö ré ben az elekt ro ni kus hir de tést el ké -
szí ti, lét re hoz za, il let ve ez zel össze füg gés ben egyéb szol -
gál ta tást nyújt;

c) Elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je: aki az elekt ro ni -
kus hir de tés köz zé té te lé re al kal mas esz kö zök kel ren del ke -
zik és ezek se gít sé gé vel az elekt ro ni kus hir de tést meg is -
mer he tõ vé te szi;

d) Elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te le: az elekt ro ni kus
hir de tés meg is mer he tõ vé té te le, akár na gyobb nyil vá nos -
ság, akár egye di cím zett szá má ra.

(5) A Grt. 6.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket meg fele -
lõen al kal maz ni kell az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott elekt ro ni kus hir de tés re és a (2) be kez dés sze rin ti
köz lé sek re.

(6) A Grt. 6.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek meg sér té sé ért 
az elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál -
ta tó és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je egy aránt fe le l.
Az ilyen jog sér tés sel oko zott ká rért az elekt ro ni kus hir de -
tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó és az elekt ro ni kus
hir de tés köz zé te võ je egye tem le ge sen fe le l.

14/A.  § (1) Az elekt ro ni kus hir de tés hez kap cso ló dó an
egy ér tel mû tá jé koz ta tást kell adni:

a) az elekt ro ni kus hir de tés e jel le gé rõl, amint az hoz zá -
fér he tõ vé vá lik az igény be vevõ szá má ra;

b) az elekt ro ni kus hir de tõ, il let ve elekt ro ni kus hir de tés
elekt ro ni kus le ve le zés vagy az zal egyen ér té kû egyé ni
kom mu ni ká ci ós esz köz út ján tör té nõ kül dé se ese tén a
 valós fel adó sze mé lyé rõl, amint az hoz zá fér he tõ vé vá lik az 
igény be vevõ szá má ra;

c) az ela dá sösz tön zõ aján lat – így kü lö nö sen az ár en -
ged mény, rá adás, il let ve aján dék – ilyen jel le gé rõl, igény -
be vé te lé nek fel té te le i rõl;

d) az ela dá sösz tön zõ ve tél ke dõ vagy nye re mény já ték
ilyen jel le gé rõl, az ab ban  való rész vé tel fel té te le i rõl.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben az aján lott elõny igény be vé te le, il let ve a já ték ban
 való rész vé tel fel té te le it könnyen hoz zá fér he tõ vé kell
 tenni.

(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já nak meg sér té sé ért az
elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó
és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je egy aránt fe le l. Az
(1) be kez dés c) és d) pont já nak és (2) be kez dé sé nek meg -
sér té sé ért az elekt ro ni kus hir de tõ fe le l.

14/B. (1) Az elekt ro ni kus hir de tõ vagy az elekt ro ni kus
hir de tés köz zé te võ jé nek be azo no sí tá sa cél já ból a köz ve tí -
tõ szol gál ta tó a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak -
ban: a Ha tó ság) meg ke re sé sé re kö te les a Ha tó ság ren del -
ke zé sé re bo csá ta ni a kö vet ke zõ ada to kat, ha azok a köz ve -
tí tõ szol gál ta tó ren del ke zé sé re áll nak:

a) a Ha tó ság ál tal meg je lölt elekt ro ni kus hir de tés kül -
dõ jé nek vagy köz zé te võ jé nek elekt ro ni kus hír köz lé si azo -
no sí tó ját, és

b) a nyil ván tar tá sá ban az elekt ro ni kus hír köz lé si azo -
no sí tó hoz tar to zó ként meg ha tá ro zott igény be vevõ ne vét
és lak cí mét.

(2) A Ha tó ság az át adott ada to kat az elekt ro ni kus hir de -
tés sel kap cso la tos fel ügye le ti el já rás jog erõs le zá rá sát kö -
ve tõ 60. na pig, il let ve a dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
ese tén a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat jog erõs le zá rá sá ig jo go sult
ke zel ni, ki zá ró lag az elekt ro ni kus hir de tõ vagy az elekt ro -
ni kus hir de tés köz zé te võ jé nek be azo no sí tá sa cél já ból.

(3) Ha a köz ve tí tõ szol gál ta tó nem tesz ele get az (1) be -
kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek, az elekt ro ni kus hir -
de tõ vel, az elekt ro ni kus hir de té si szol gál ta tó val és az
elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ jé vel együtt fe le l a Grt.
6.  §-ában meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek meg sér té sé ért.
Az ilyen jog sér tés sel oko zott ká rért a köz ve tí tõ szol gál ta tó 
az elekt ro ni kus hir de tõ vel, az elekt ro ni kus hir de té si szol -
gál ta tó val és az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ jé vel egye -
tem le ge sen fe le l.

14/C.  § (1) A sza bá lyo zott szak mát in for má ci ós tár sa -
dal mi szol gál ta tás nyúj tá sa út ján gya kor ló sze mély mint
elekt ro ni kus hir de tõ ér de ké ben vég zett elekt ro ni kus hir de -
té si te vé keny ség re vo nat ko zó an a sza bá lyo zott szak ma
gya kor lá sá ra irány adó sza bá lyok, így kü lö nö sen a szak mai 
ér dek kép vi se le ti szer vek, ka ma rák ál tal a sa ját tag ja ik ra
vo nat ko zó an meg ál la pí tott ma ga tar tá si sza bá lyok – az al -
kal ma zan dó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sé rel me nél kül –
szi go rúbb, il let ve rész le te sebb kö ve tel mé nye ket ha tá roz -
hat nak meg.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sá ra irány adó to váb bi sza bá lyok kü lö nö -
sen a szak ma füg get len sé gé nek, mél tó sá gá nak, tisz te le té -
nek, va la mint a szak mai szol gál ta tást igény be vevõ és a
szak mát gya kor ló más sze mé lyek kel szem ben ta nú sí tott
ma ga tar tás tisz tes sé ges sé gé nek biz to sí tá sá ra, a szak mai ti -
tok tar tás vé del mé re al kot ha tók.”

(9) Az Ektv. 16/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16/A.  § (1) A 6.  §-ban és a 15.  §-ban fog lalt ren del ke -
zé sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el
a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.) sza bá lyai sze rint.

(2) A 4.  §-ban, az 5.  §-ban és a 14/A.  §-ban fog lalt ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo -
gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben
(a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro zott ha tó ság jo go sult.
Az el já ró ha tó ság az Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok
sze rint jár el.

(3) Az (1), il let ve a (2) be kez dés ben em lí tett ren del ke -
zé sek az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del -
ke zé sek.

(4) A 14/B.  §-ban és a Grt. 6.  §-ában fog lalt ren del ke zé -
se ket meg sér tõ elekt ro ni kus hir de té sek ese tén a Ha tó ság
jár el.”

(10) Az Ektv. 16/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ha tó ság nak a 14/B.  §-ban, il let ve a Grt. 6.  §-ában 
fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se  miatti el já rá sá ra
(a továb biak ban: ké ret len elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso -
la tos fel ügye le ti el já rás) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és 
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vényt (a továb biak ban: Ket.) kell al kal maz ni.”

(11) Az Ektv. 16/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ha tó ság ké ret len elekt ro ni kus hir de tés sel kap -
cso la tos fel ügye le ti el já rá sa ké re lem re vagy hi va tal ból in -
dul. Ha az igé nyek ön ál ló ér vé nye sí té se a sé rel met szen ve -
dett fo gyasz tók szá má ra te kin tet tel nem len ne cél ra ve ze tõ,
az el já rás meg in dí tá sá ra a fo gyasz tói ér dek kép vi se le tet el -
lá tó köz igaz ga tá si szer vek és tár sa dal mi szer ve ze tek is jo -
go sul tak.”

(12) Az Ektv. 16/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Ha tó ság ké ret len elekt ro ni kus hir de tés sel kap -
cso la tos fel ügye le ti el já rá sa a jog sér tõ elekt ro ni kus hir de -
tés köz zé té te lét kö ve tõ egy éven túl nem in dít ha tó meg.”

(13) Az Ektv. 16/D.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ha tó ság a 14/B.  §-ban, il let ve a Grt. 6.  §-ában fog -
lalt ren del ke zé sek meg sér té se ese tén]

„d) fel hív hat ja a 2.  § la) pont sze rin ti köz ve tí tõ szol gál -
ta tó fi gyel mét arra, hogy az elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt -

ro ni kus hir de té si szol gál ta tó vagy az elekt ro ni kus hir de tés
köz zé te võ je a köz ve tí tõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott elõ fi ze tõi 
vagy há ló za ti szol gál ta tást jog sza bály sér tõ elekt ro ni kus
hir de tés kül dé sé re hasz nál ja,”

(14) Az Ektv. 16/D.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Ha tó ság az elekt ro ni kus hir de tõt, az elekt ro ni kus
hir de té si szol gál ta tót, va la mint az elekt ro ni kus hir de tés
köz zé te võ jét ha tár idõ ki tû zé sé vel a 14/B.  §-ban, il let ve a
Grt. 6.  §-ában meg ha tá ro zott ren del ke zé sek tel je sí té sé nek
hi telt ér dem lõ mó don  való iga zo lá sá ra hív hat ja fel.”

(15) Az Ektv. 16/E.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A Ha tó ság a 14/B.  §-ban vagy a Grt. 6.  §-ában fog lalt
ren del ke zé sek meg sér té se tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá -
ro za tát – az igény be vevõ, il let ve az elekt ro ni kus hir de tés
cím zett je sze mé lyes ada ta i nak tör lé se vagy ol vas ha tat lan -
ná té te le mel lett – hon lap ján köz zé te szi, ha”

(16) Az Ektv. 16/F.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sát a 2000/31/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv

a) 5., 6. és 10. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba
üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té -
ben – az Fttv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a fo gyasz tó -
vé del mi ha tó ság vagy a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal,

b) 7. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ
Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben a Ha -
tó ság,

c) 11. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ
Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság
lát ja el.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán az (1) be kez dés sze rin ti 
ha tó sá gok a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal mó do -
sí tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen
jár nak el.”

(17) Az Ektv. 18.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Ha tó -
ság fel adat kör ében és el já rá sá ban]

„c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már -
cius 17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
 szóló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [a 16/F.  §
(2) bek.].”

(18) Az Ektv.
a) 2.  §-ának t) pont já ban a „gaz da sá gi vagy sza bá lyo -

zott szak má nak mi nõ sü lõ szak mai” szö veg rész he lyé be az
„ön ál ló fog lal ko zá sá val vagy gaz da sá gi” szö veg,
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b) 2.  §-ának v) pont já ban a „gaz da sá gi vagy szak mai”
szö veg rész he lyé be az „ön ál ló fog lal ko zá sán és gaz da sá -
gi” szö veg,

c) 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „14/A.” szö veg rész
he lyé be a „14/C.” szö veg,

d) 16/C.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „Ha tó ság” szö veg,

e) 16/D.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben a
„14.  §-ban, il let ve a 14/A.  §-ban” szö veg rész he lyé be a
„14/B.  §-ban, il let ve a Grt. 6.  §-ában” szö veg,

f) 16/D.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „14.  §, il -
let ve a 14/A.  §” szö veg rész he lyé be a „14/B.  §, il let ve a
Grt. 6.  §-a” szö veg,

g) 16/D.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „igény be ve võk”
szö veg rész he lyé be az „igény be ve võk, il let ve az elekt ro -
ni kus hir de tés cím zett jei” szö veg
lép.

42. § (1) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„35.  § (1) Az ér ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá -
val össze füg gés be hoz ha tó min den, a be fek te tõk tá jé koz -
ta tá sát szol gá ló, a ki bo csá tó, az aján lat te võ, a for gal ma -
zás ban for gal ma zó ként vagy jegy zé si ga ran cia vál la lás for -
má já ban részt vevõ be fek te té si vál lal ko zás vagy hi tel in té -
zet, ille tõ leg az ér ték pa pír sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be -
ve ze té sét kez de mé nye zõ sze mély ál tal rek lám ban vagy
egyéb mó don kö zölt in for má ció – ide nem ért ve a tá jé koz -
ta tót, az alap tá jé koz ta tót és a hir det ményt – ke res ke del mi
kom mu ni ká ció.

(2) A ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban fog lalt in for má -
ci ó nak össz hang ban kell len nie a tá jé koz ta tó tar tal má val.

(3) Az ér ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá val
össze füg gés be hoz ha tó min den rek lám nak egy ér tel mû uta -
lást kell tar tal maz nia e jel le gé re vo nat ko zó an.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti rek lám ban meg kell je löl ni,
hogy az ér ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá val kap -
cso la to san tá jé koz ta tó köz zé té te lé re ke rült vagy ke rül sor,
és hogy a tá jé koz ta tó hol hoz zá fér he tõ.

(5) A for ga lom ba ho za ta li el já rás le zá rá sá ig, ille tõ leg a
sza bá lyo zott pi a con a ke res ke dés meg kez dé sé ig a ke res ke -
del mi kom mu ni ká ció ter ve ze tét a Fel ügye let hez a nyil vá -
nos ság ra ho za ta la elõtt leg alább öt mun ka nap pal be kell
nyúj ta ni. A Fel ügye let a ke res ke del mi kom mu ni ká ció
nyil vá nos ság ra ho za ta lát meg tilt ja, ha an nak tar tal ma el -
len té tes vagy fél re ve ze tõ in for má ci ót tar tal maz a be nyúj -
tott, il let ve köz zé té tel re en ge dé lye zett tá jé koz ta tó ban fog -
lal tak hoz ké pest, vagy egyéb ként a tisz tes ség te len ke res -
ke del mi gya kor lat Fttv.-ben meg ha tá ro zott ti lal má ba üt -
közik.

(6) Ha a Fel ügye let a ke res ke del mi kom mu ni ká ció ter -
ve ze té nek be nyúj tá sát kö ve tõ öt mun ka na pon be lül nem
nyi lat ko zik, úgy kell te kin te ni, hogy an nak nyil vá nos ság ra 
ho za ta lát a Fel ügye let – a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
jog sza bá lyi elõ írások szem pont já ból – jó vá hagy ta.”

(2) A Tpt. 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a hir de té se i -
ben” szö veg rész he lyé be a „ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó -
já ban” szö veg lép.

(3) A Tpt. 38.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let az en ge dély meg adá sát meg ta gad ja,
ha a tá jé koz ta tó nem fe le l meg e tör vény, a vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály vagy az Fttv. ren del ke zé se i nek, a for ga -
lom ba ho za tal jog gal  való vissza élés re irá nyul, vagy a for -
gal ma zó, a ki bo csá tó nem tesz ele get a (2)–(4) be kez dés
alap ján tett fel ügye le ti in téz ke dés nek.”

(4) A Tpt. 214.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ti los a be fek te tõ vé de lem re, ille tõ leg az Alap ra vo -
nat ko zó in for má ci ó kat a be fek te té sek nö ve lé se cél já ból,
így kü lö nö sen rek lám te vé keny ség re fel hasz nál ni.”

(5) A Tpt. 293.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A be fek te té si alap ról, az alap ke ze lõ rõl  szóló, a be -
fek te tõk nek szánt min den olyan ke res ke del mi kom mu ni -
ká ció ter ve ze tét, amely a be fek te té si je gyek nyil vá nos for -
ga lom ba ho za ta lá val, for gal ma zá sá val össze füg gés be hoz -
ha tó, a Fel ügye let nek leg ké sõbb a be fek te tõk ré szé re  való
hoz zá fé rést meg elõ zõ en öt nap pal be kell nyúj ta ni.

(3) A Fel ügye let a ke res ke del mi kom mu ni ká ció nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát meg tilt ja, ha an nak tar tal ma el len té tes
vagy fél re ve ze tõ in for má ci ót tar tal maz a be nyúj tott, il let ve 
köz zé té tel re en ge dé lye zett tá jé koz ta tó ban fog lal tak hoz
ké pest, vagy egyéb ként a tisz tes ség te len ke res ke del mi
gya kor lat Fttv.-ben meg ha tá ro zott ti lal má ba üt kö zik.”

(6) A Tpt. a 406.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ LVI/A. Fe -
je zet tel egé szül ki:

„LVI/A. Fe je zet

ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

406/A.  § E tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bá lyok a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya -
kor lat ra, így kü lö nö sen a be fek te tõk tá jé koz ta tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a Fel ügye let
az Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el, ha a
jog sér tés az Fttv. 2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben vett fo -
gyasz tót érint.”

(7) A Tpt. 433.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„433.  § Ez a tör vény a 25. szá mú mel lék let ben fel so rolt
uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja.”

(8) A Tpt. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új 9. pont tal
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi 9–18. pon tok szá mo zá -
sa 10–19. pont ra vál to zik:

„9. Fttv.: a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len
 kereskedelmi gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi
XLVII. tör vény,”
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43. § (1) A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint
a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá -
ról  szóló 2003. évi LII. tör vény (a továb biak ban: Nftv.)
3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § Ti los a nö vény faj ta jog sza bá lyi elõ írásoknak nem
meg fe le lõ hasz ná la ta és a sza po rí tó anyag ha mi sí tá sa.”

(2) Az Nftv. 21.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A sza po rí tó anyag cso ma go lá sa,
 je lö lé se (cím ké zé se)

21.  § (1) Ve tõ ma got csak olyan cso ma go ló anyag ban le -
het for ga lom ba hoz ni, amely biz to sít ja a ve tõ mag mi nõ sé -
gé nek meg óvá sát, va la mint nem te szi le he tõ vé a ve tõ mag
ki vé te lét, ki cse ré lé sét a cso ma go ló anyag meg sér té se
 nélkül.

(2) A sza po rí tó anyag-té telt, il let ve an nak egy sé ge it a
kü lön jog sza bály sze rin ti cím ké vel kell el lát ni úgy, hogy a
cím ke sé rü lés nél kül ne le gyen el tá vo lít ha tó.

(3) A cím kén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada -
to kat ma gyar nyel ven is fel kell tün tet ni.”

(3) Az Nftv. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nö vény ter mesz té si ha tó ság]
„l) el jár – a 23/A.  §-ban fog lal tak ra is fi gye lem mel – az

e tör vény és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ren del ke -
zé se i nek meg sér té se ese tén.”

(4) Az Nftv. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § (1) A sza po rí tó anyag je lö lé sé re (cím ké zé sé re)

vo nat ko zó an e tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg sér té se ese -
tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tók kal szem be ni tisz -
tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008.
évi XLVII. tör vény ben (a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro -
zott ha tó ság jo go sult, ha a jog sér tés az Fttv. 2.  §-ának
a) pont ja ér tel mé ben vett fo gyasz tót érint. Az el já ró ha tó -
ság az Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek a fo -
gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

(5) Az Nftv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„27.  § A nö vény ter mesz té si ha tó ság e tör vény és a vég -
re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek meg -
sér té se ese tén

a) el tilt a 15.  § elõ írásainak nem meg fe le lõ sza po rí tó -
anyag sa ját célú fel hasz ná lá sá tól és for ga lom ba ho za ta lá -
tól, il let ve a jo go su lat la nul elõ ál lí tott sza po rí tó anya got zár
alá ve szi,

b) a kü lön jog sza bály sze rin ti szi go rí tott mi nõ sí tést
rend el el,

c) az elõ ál lí tó költ sé gé re el ren de li a más cél ra fel nem
hasz nál ha tó sza po rí tó anyag meg sem mi sí té sét,

d) a jog sér tõ te vé keny sé gét meg ha tá ro zott idõ re meg -
tilt ja, és en nek té nyét a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban,
va la mint a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé te szi,

e) az ere de tet iga zo ló bi zony lat tal nem ren del ke zõ nö -
vény faj ta hasz ná la ta ese tén a fa is ko lai, il let ve pa lán ta ne -
ve lõ üze mi en ge délyt vissza von ja, il let ve

f) mi nõ ség vé del mi bír sá got szab ki.”

(6) Az Nftv. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nö vény ter mesz té si ha tó ság e tör vény és a vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok elõ írásainak meg sér tõ jé vel
szem ben mi nõ ség vé del mi bír sá got szab ki, ha meg ál la pít -
ja, hogy az elõ ál lí tott, il let ve for ga lom ba ho zott sza po rí tó -
anyag nem fe le l meg az elõ írt kö ve tel mé nyek nek.”

44. § (1) A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.)
20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A biz to sí tó egye sü let el ne ve zé sé ben kö te les egy ér -
tel mû en utal ni arra, hogy egye sü le ti for má ban te vé keny -
ke dik.”

(2) A Bit. a 167.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
167/A.  §-sal egé szül ki:

„El já rás a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

167/A.  § E tör vény és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá -
lyok a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat ra,
így kü lö nö sen az ügy fe lek tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a Fel ügye let a fo gyasz -
tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti -
lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben (a továb biak -
ban: Fttv.) meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el, ha a jog -
sér tés az Fttv. 2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben vett fo gyasz -
tót érint.”

(3) A Bit. 168.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„168.  § A Fel ügye let ha tás kö rét és jog ál lá sát kü lön tör -
vény ha tá roz za meg.”

(4) A Bit. 236.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az Eu ró pai Unió jo gá nak  való meg fe le lés

236.  § Ez a tör vény a 12. szá mú mel lék let ben fel so rolt
uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja.”

45. § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 21.  §-ának (6) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(6) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jo go sult el jár ni e tör -
vény ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén az ügy fél szol gá -
lat 138.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti mû kö dé se, to váb bá
az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek 130.  § (2) és (3) be kez dé -
se sze rin ti hoz zá fér he tõ vé, il let ve el ér he tõ vé té te le és nyil -
vá nos ság ra ho za ta la te kin te té ben. A fo gyasz tó vé del mi ha -
tó ság a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 
(a továb biak ban: Fgytv.) alap ján jár el, az em lí tett ren del -
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ke zé sek az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren -
del ke zé sek.”

(2) Az Eht. 126.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A kép vi se lõ höz be je len tés sel él het bár mely elõ fi ze -
tõ, fel hasz ná ló, to váb bá a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét
el lá tó tár sa dal mi szer ve zet, amennyi ben meg íté lé se sze rint 
va la mely szol gál ta tó, for ga lom ba hozó vagy for gal ma zó
te vé keny sé ge, szol gál ta tá sa, ter mé ke, el já rá sa, en nek so -
rán ho zott in téz ke dé se, ille tõ leg va la mely in téz ke dé se el -
mu lasz tá sa kö vet kez té ben az elõ fi ze tõt, il let ve a fel hasz -
ná lót az elekt ro ni kus hír köz lés re vo nat ko zó sza bály ban
vagy az elõ fi ze tõi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jo ga i val
össze füg gés ben sé re lem érte, vagy en nek köz vet len ve szé -
lye áll fenn.

(3) A kép vi se lõ az elõ fi ze tõk, il let ve fel hasz ná lók elekt -
ro ni kus hír köz lés re vo nat ko zó sza bály ban meg ha tá ro zott
jo ga i val kap cso la tos jog sza bály sér tés meg szün te té se ér de -
ké ben a (2) be kez dés ben meg je lölt fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén hi va tal ból is el jár hat.”

(3) Az Eht. 126.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kép vi se lõ a hoz zá be nyúj tott be ad ványt kö te les meg -
vizs gál ni. A cél sze rû nek tar tott in téz ke dést e § ke re tei kö -
zött maga vá laszt ja meg. A kép vi se lõ a be ad vány alap ján]

„d) más ha tó ság nál – a be je len tõ egy ide jû ér te sí té se
mel lett – meg fe le lõ el já rás meg in dí tá sát kezdeményez -
heti.”

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

„(4) A ha tó ság az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek nek az
elekt ro ni kus hír köz lés re vo nat ko zó sza bá lyok nak  való
meg fe le lõ sé gét a pi ac fel ügye let ke re té ben rend sze re sen
vizs gál ja.”

(5) Az Eht. 138.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az elõ fi ze tõ a szol gál ta tó ál tal fel szá mí tott díj
össze gét vi tat ja, a szol gál ta tó a be je len tést (díjreklamá -
ciót) ha la dék ta la nul nyil ván tar tás ba ve szi, és a be je len tés
meg vizs gá lá sá nak be fe je zé sé ig nem jo go sult az elõ fi ze tõi
szer zõ dést a 134.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint fel -
mon da ni.”

(6) Az Eht. 138.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az elõ fi ze tõi pa nasz in té zé sé re irány adó el já rást
egye bek ben a szol gál ta tó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lei
ha tá roz zák meg az Fgytv. 17/A.  §-ában és 17/C.  §-ában
fog lal tak kal össz hang ban.”

(7) Az Eht.
a) 109.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben és

c) pont já ban a „fo gyasz tók” szö veg rész he lyé be a „fel -
hasz ná lók, elõ fi ze tõk” szö veg

b) 126.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „fo gyasz tók” szö -
veg rész he lyé be a „fel hasz ná lók” szö veg,

c) 144.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a fo gyasz tók” szö -
veg rész he lyé be az „az elõ fi ze tõk, il let ve fel hasz ná lók”
szö veg,
lép.

46. § A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 
2004. évi XVIII. tör vény 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„fo gyasz tói for ga lom ba” szö veg rész he lyé be a „köz fo -
gyasz tás ra for ga lom ba” szö veg lép.

47. § (1) A táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi
ága za ti szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV.
tör vény (a továb biak ban: Tétv.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
ce) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide -
jû leg a c) pont a kö vet ke zõ cf) al pont tal egé szül ki:

[A szol gál ta tó a kö vet ke zõ ada tok ról kö te les tá jé koz ta -
tást adni

c) a szer zõ dés re vo nat ko zó an]
„ce) a szer zõ dés kö tés nyel vé rõl, to váb bá a szer zõ dés

ha tá lya alatt az ügy fél lel  való kap cso lat tar tás – az ügy fél -
lel egyet ér tés ben meg ál la pí tott – nyel vé rõl vagy nyel ve i -
rõl, va la mint

cf) az eset le ges jog vá lasz tás ról, ki zá ró la gos ha tás kör,
ille té kesség ki kö té sé rõl;”

(2) A Tétv. a 12.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
12/A.  §-sal egé szül ki:

„El já rás a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

12/A.  § A fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya -
kor lat ra, így kü lö nö sen a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te a fo gyasz tók kal szem be ni 
tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló
2008. évi XLVII. tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyok
sze rint jár el.”

(3) A Tétv. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „gaz -
da sá gi vagy szak mai te vé keny sé gé nek” szö veg rész he lyé -
be az „ön ál ló fog lal ko zá sa és gaz da sá gi te vé keny sé ge”
szö veg lép.

48. § (1) A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV.
tör vény (a továb biak ban: Kertv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„d) for gal ma zás: ke res ke del mi te vé keny ség ke re té ben

va la mely ter mék vagy szol gál ta tás ér té ke sí tés, fo gyasz tás
vagy hasz ná lat, il let ve igény be vé tel cél já ra el len ér ték fe jé -
ben tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa;”

(2) A Kertv. 3.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ke res ke del mi ha tó ság
a) az üz le tek rõl, az üz le tek nyit va tar tá sá ról,
b) a ke res ke del mi szak ér tõk rõl kü lön jog sza bály sze -

rint nyil ván tar tást ve zet.”
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(3) A Kertv. 5.  §-ának (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Az üz le tek ben jól lát ha tó és könnyen hoz zá fér he tõ
he lyen a ke res ke del mi ha tó ság ál tal hi te le sí tett, fo lya ma to -
san szá mo zott ol da lú vá sár lók köny vét kell el he lyez ni. A
vá sár lók a vá sár lók köny vé be be je gyez he tik az üz let mû -
kö dé sé vel, to váb bá az ott foly ta tott ke res ke del mi te vé -
keny ség gel kap cso la tos pa na sza i kat és ja vas la ta i kat. A vá -
sár lót e jo gá nak gya kor lá sá ban meg aka dá lyoz ni vagy be -
fo lyá sol ni ti los. A be jegy zé sek kap csán a ke res ke dõ a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les el jár ni.

(5) Üz let nél kül foly ta tott ke res ke del mi te vé keny ség
ese tén a ke res ke dõ kö te les tá jé koz tat ni a vá sár lót a szék he -
lyé rõl, a pa nasz ügy in té zés he lyé rõl, il let ve az adott te vé -
keny ség, ke res ke del mi for ma vagy mód szer sa já tos sá ga i -
hoz iga zo dó mód já ról, a te vé keny ség re, ke res ke del mi for -
má ra vagy mód szer re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek nek meg fele lõen.

(6) A ke res ke del mi és fi ze tõ-ven dég lá tó szál lás he lye -
ket, il let ve a fa lu si szál lás he lye ket szol gál ta tá sa ik szín -
vonalától füg gõ en – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint – osz tály ba kell so rol ni, il let ve mi nõ sí te ni kell. A ke -
res ke del mi és fi ze tõ-ven dég lá tó szál lás hely osz tá lyá ról, il -
let ve a fa lu si szál lás hely mi nõ sí té sé rõl a ven dé ge ket tá jé -
koz tat ni kell.

(7) Egyes ter mé kek for gal ma zá sát, il let ve egyes te vé -
keny sé gek foly ta tá sát kü lön jog sza bály to váb bi fel té te lek -
hez vagy kor lá to zá sok hoz köt he ti.”

(4) A Kertv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A ke res ke del mi te vé keny ség re vo nat ko zó jog -

sza bá lyi és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát a ke res ke del mi
ha tó ság el len õr zi és – a (2) és a (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel, to váb bá tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – el jár ezek meg sér té se ese tén.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el – a fo gyasz tó vé -
de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény (a továb biak ban:
Fgytv.) sza bá lyai sze rint – az 5.  § (2), (4) és (5) be kez dé sé -
ben, a 6.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ren del ke -
zé sek, va la mint az 5.  § (6) be kez dé sé ben a ven dé gek tá jé -
koz ta tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zés meg sér té se ese tén. E
ren del ke zé sek az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del -
mi ren del ke zé sek.

(3) A je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ ke res ke dõ fe lett a
7.  § sze rin ti vissza élés sel kap cso la tos fel ügye le tet a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és 
a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Tpvt.) fog lalt el já rá si sza bá lyok
al kal ma zá sá val vég zi oly mó don, hogy el já rá sa i ban a
Tpvt. 21.  §-ának meg sér té se ese tén irány adó ren del ke zé -
se ket al kal maz za.

(4) A 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li
fel ada to kat a ke res ke del mi ha tó ság lát ja el.

(5) A ke res ke del mi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá -
lyi és ha tó sá gi elõ írások meg sér té se ese tén – a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint – a ke res ke del mi ha tó ság

a) el ren de li az üz let ide ig le nes be zá rá sát,
b) el ren de li az üz let azon na li be zá rá sát,

c) kor lá toz za az üz let éj sza kai nyit va tar tá sát,
d) kö te le zõ éj sza kai zár va tar tá si idõ sza kot ál la pít meg,
e) meg tilt ja vagy kor lá toz za a 6.  § (6) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott hang ha tást oko zó esz köz hasz ná la tát,
f) meg tilt ja vagy kor lá toz za a ven dég lá tó üz let ben a

ven dé gek szó ra koz ta tá sá ra nyúj tott szol gál ta tást, te vé -
keny sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes
mér té kû zaj ese tén,

g) meg tilt ja az en ge dély nél kül foly ta tott, elõ írásokba
üt kö zõ te vé keny ség vég zé sét, ter mék kör ér té ke sí té sét,

h) vissza von ja az üz let mû kö dé si en ge dé lyét,
i) bír sá got szab ki, il let ve
j) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb jog kö -

vet kez ményt al kal maz.
(6) A ke res ke del mi ha tó ság
a) a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott üz let kör en -

ge dély nél kü li meg vál toz ta tá sa, en ge dély nél kül to váb bi
te vé keny ség gel, ter mék kör rel bõ ví te té se  miatt az elõ -
írásokba üt kö zõ te vé keny ség foly ta tá sát, ter mék kör ér té -
ke sí té sét meg til tó ha tá ro za ta el len;

b) a ve szé lyes mér té kû zaj ese tén, il let ve a la kók egész -
sé ges élet kö rül mé nye i nek és pi he nés hez  való jo gá nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben a ven dég lá tó üz let ben a ze ne szol gál ta -
tás nyúj tá sát, to váb bá a kü lön tör vény ben fog lal tak alap ján 
sze ren cse já ték nak nem mi nõ sü lõ szó ra koz ta tó já ték foly -
ta tá sát meg til tó ha tá ro za ta el len
nincs he lye fel leb be zés nek.”

(5) A Kertv. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„a) az üz le tek mû kö dé si en ge dé lye ki adá sá nak rend jét

és fel té te le it, az üz let ben tör té nõ áru sí tás fel té te le it, az en -
ge dé lye zés ben köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok kö rét, az en -
ge dély ben fog lal tak meg tar tá sa el len õr zé sé nek sza bá lya it,
va la mint a jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé gek be nem
tar tá sa ese tén a jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá nak sza -
bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(6) A Kertv. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és g) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„f) a vá sár lók köny vé be tett be jegy zé sek in té zé sé nek és

el len õr zé sé nek rend jét,
g) a ke res ke del mi ha tó ság ál tal ki szab ha tó bír ság meg -

ál la pí tá sá nak, mér té ké nek és fel hasz ná lá sá nak rész le tes
sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(7) A Kertv. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
n)–p) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„n) az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak

át ru há zá sá ra irá nyu ló ke res ke del mi te vé keny ség vég zé sé -
nek fel té te le it, va la mint a jog sza bály ban elõ írt kö te le zett -
sé gek be nem tar tá sá nak ese tén al kal ma zan dó jog kö vet -
kez mé nye ket,
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o) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egye te mes
pos tai szol gál ta tó ál tal vég zett ke res ke del mi te vé keny ség
fel té te le it,

p) a köz er kölcs és a köz rend vé del me cél já ból, il let ve
köz biz ton sá gi okok ból egyes ter mé kek for gal ma zá sá nak,
il let ve egyes te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le it és kor -
lá ta it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(8) A Kertv. 12.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy]

„f) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz igaz ga -
tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, az
irá nyí tá sa alá tar to zó ke res ke del mi ha tó ság ré szé re az e ha -
tó ság ál tal le foly ta tott el já rá so kért fi ze ten dõ díj – ide ért ve
a jog or vos la ti dí jat is – mér té két, va la mint az an nak be sze -
dé sé vel, ke ze lé sé vel, nyil ván tar tá sá val, vissza té rí té sé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(9) A Kertv. 12.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a ven dég lá tá sért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy – a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – ren de let ben sza bá lyoz za a ven dég lá tás szak mai
fel té te le it.

(7) Fel ha tal ma zást kap az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – ren de let ben ha tá roz za meg a mû sza ki biz ton sá gi ha -
tó ság ré szé re a mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gi el já rá sért fi ze -
ten dõ díj – ide ért ve a jog or vos la ti dí jat is – mér té két, va la -
mint a be sze dé sé vel, ke ze lé sé vel, nyil ván tar tá sá val,
vissza té rí té sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.”

(10) A Kertv.
a) 2.  §-ának c) pont já ban az „az áru ra” szö veg rész he -

lyé be az „a ter mék re” szö veg, az „árut” szö veg rész he lyé -
be a „ter mé ket” szö veg,

b) 2.  §-ának r) pont já ban az „ér té ke sí tõ he lye ket” szö -
veg rész he lyé be az „ér té ke sí tõ he lye ket, to váb bá a moz gó -
bol tot” szö veg,

c) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ke res ke del mi gya kor -
la tok al kal ma zá sá ra, az eze ket tar tal ma zó” szö veg rész he -
lyé be a „pi a ci ma ga tar tás ra vo nat ko zó” szö veg

d) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „áruk” szö -
veg rész he lyé be a „ter mé kek” szö veg
lép.

49. § (1) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Vet.) az 56.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 56/A.  §-sal egé szül ki:

„A fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sa

56/A.  § (1) Az en ge dé lyes kö te les a Hi va tal ál tal a 72.  §
ren del ke zé sei sze rint jó vá ha gyott üz let sza bály za tot – a

min den kor ha tá lyos, egy sé ges szer ke zet be fog alt szö veg -
gel – az ügy fél szol gá la tán, il let ve a hon lap ján a fel hasz ná -
lók ré szé re hoz zá fér he tõ vé ten ni.

(2) A fel hasz ná lót meg il le ti az a jog, hogy fo gyasz tá si
ada ta i ra vo nat ko zó an té rí tés men te sen tá jé koz ta tást kap jon 
az õt el lá tó egye te mes szol gál ta tó tól, villamosenergia-
 kereskedõtõl.

(3) A vil la mos ener gia fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ ér té -
ke sí té sé hez kap cso ló dó an a fel hasz ná ló kat tá jé koz tat ni
kell az elõ zõ nap tá ri év ben ér té ke sí tett vil la mos ener gia
elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált ener gia for rá sok rész ará nyá ról és 
kör nye ze ti ha tá sa i ról. A tá jé koz ta tás mód já ra és tar tal má ra 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a mi nisz ter ren de let ben
ha tá roz za meg.

(4) A Hi va tal hon lap ján fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyújt a 
fel hasz ná lók ré szé re a vil la mos ener gia ha té kony fel hasz -
ná lá sá ra, az ener gia ta ka ré kos esz kö zök hasz ná la tá val járó
elõ nyök re vo nat ko zó is me re tek rõl, ada tok ról. A tá jé koz ta -
tás mód já ra és tar tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
a mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg.”

(2) A Vet. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
egy ide jû leg a tör vény e §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel egé szül ki:

„El já rás a la kos sá gi fo gyasz tók kal szem be ni
jog sér té sek kel kap cso lat ban

57.  § (1) Az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj fi ze tés re
vagy mé rés re, va la mint a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té -
nõ, fi ze té si ké se de lem  miatt vég re haj tott fel füg gesz tés re
vagy ki kap cso lás ra, il let ve a tar to zás ren de zé sét köve tõen
a fel hasz ná ló el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tók kal szem be ni
meg sér té se ese tén – a Hi va tal 159.  § s) pont ja sze rin ti ha -
tás kö re i nek tisz te let ben tar tá sa mel lett – a fo gyasz tó vé del -
mi ha tó ság jár el. A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra a
fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vényt kell al kal maz ni, az -
zal, hogy az e tör vény sze rin ti la kos sá gi fo gyasz tó a fo -
gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó nak mi nõ sül ak kor is, ha nem ter mé sze tes sze mély.

(2) Az 56/A.  § (3) be kez dé sé ben, a 62.  § (2), (3) és
(7) be kez dé sé ben, a 73.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a
143.  § (5) és (6) be kez dé sé ben fog lalt, tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tók -
kal szem be ni meg sér té se ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a
fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben
(a továb biak ban: Fttv.) meg ha tá ro zott ha tó ság jo go sult.
Az el já ró ha tó ság el já rá sá ra az Fttv.-ben meg ha tá ro zott
sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal, hogy az e tör vény sze -
rin ti la kos sá gi fo gyasz tó az Fttv. al kal ma zá sá ban fo gyasz -
tó nak mi nõ sül ak kor is, ha nem ter mé sze tes sze mély.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek a
fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

(4) Az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj fi ze tés re vagy mé -
rés re, va la mint a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ, fi ze -
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té si ké se de lem  miatt vég re haj tott fel füg gesz tés re vagy ki -
kap cso lás ra, il let ve a tar to zás ren de zé sét köve tõen a fel -
hasz ná ló el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ 
fel hasz ná lók kal szem be ni meg sér té se ese tén a Hi va tal
jár el.”

(3) A Vet. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ új e) pont tal egé szül ki, és a je len le gi e)–g) pon tok
meg je lö lé se f)–h) pont ra vál to zik:

[Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló nak
az egye te mes szol gál ta tó val vagy a ke res ke dõ vel kö ten dõ
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dé sé nek leg alább a kö -
vet ke zõ ket kell tar tal maz nia]

„d) a szol gál ta tás nak a szer zõ dés meg kö té se kor ér vé -
nyes ára,

e) a szol gál ta tás dí ját, va la mint a vá laszt ha tó fi ze té si
mó do kat meg ha tá ro zó üz let sza bály zat el ér he tõ sé ge,”

(4) A Vet. 62.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont -
tal egé szül ki:

[Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló nak
az egye te mes szol gál ta tó val vagy a ke res ke dõ vel kö ten dõ
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dé sé nek leg alább a kö -
vet ke zõ ket kell tar tal maz nia]

„i) a kü lön díj el le né ben nyúj tott ki egé szí tõ szol gál ta tá -
sok meg ne ve zé se és fel té te lei, ha az egye te mes szol gál ta -
tó, il let ve a ke res ke dõ ilyet biz to sít.”

(5) A Vet. 72.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel hasz ná lók kal rep re zen ta tív ér dek kép vi se le te ik 
út ján egyez te tett, az en ge dé lyes ál tal ki dol go zott üz let sza -
bály za tot a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság elõ ze tes vé le mé nyé -
nek ki ké ré sét köve tõen a Hi va tal hagy ja jóvá. A Hi va tal
meg ta gad ja az üz let sza bály zat nak vagy az üz let sza bály zat
ré szé nek a jó vá ha gyá sát, ha az jog sza bály ba, vil la mos -
ener gia-el lá tá si sza bály zat ba üt kö zik, vagy egyéb ként a
fel hasz ná lók lé nye ges jo gos ér de ke it sér ti.”

(6) A Vet. 73.  §-ának (4)–(8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke -
zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ha az egye te mes szol gál ta tó a villamosenergia-
 értékesítési szer zõ dést az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben jo go sult egy ol da lú an mó do -
sí ta ni, kö te les a mó do sí tás ról an nak ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en leg alább 30 nap pal a fel hasz ná ló kat je len tör vény -
ben fog lal tak sze rint ér te sí te ni, a fel hasz ná ló kat meg il le tõ
fel mon dás fel té te le i rõl  szóló tá jé koz ta tás sal együtt.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti eset ben a fel hasz ná ló jo go -
sult – a (6) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a mó do sí tás
tár gyá ban meg kül dött ér te sí tést kö ve tõ 30 na pon be lül a
szer zõ dés fel mon dá sá ra.

(6) Amennyi ben a mó do sí tás a fel hasz ná ló szá má ra hát -
rá nyos ren del ke zé se ket tar tal maz, a fel hasz ná ló az ér te sí -
tés tõl szá mí tott 45 nap tá ri na pon be lül to váb bi jog kö vet -

kez mé nyek nél kül jo go sult fel mon da ni a vil la mos ener -
gia-ér té ke sí té si szer zõ dést.

(7) Nem kell al kal maz ni a (4) be kez dés ben fog lalt ér te -
sí té si ha tár idõt az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek azon mó -
do sí tá sá ra, amely új szol gál ta tás be ve ze té se  miatt vá lik
szük sé ges sé, és a mó do sí tás a már nyúj tott szol gál ta tá sok -
ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket nem érin ti,
vagy a mó do sí tás sal ki zá ró lag va la mely díj csök ken.

(8) Az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak rész le tes fel té te -
le it az egye te mes szol gál ta tó kü lön jog sza bály alap ján ha -
tá roz za meg.

(9) A (4)–(8) be kez dé sek ben fog lalt kö te le zett sé gek a
vil la mos ener gia-ke res ke dõt is ter he lik az egye te mes szol -
gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló i val szem ben.”

(7) A Vet. 143.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (5) be -
kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi (5)–(7) be kez dé sek szá -
mo zá sa (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az egye te mes szol gál ta tó nak az egye te mes szol -
gál ta tás árá ra vo nat ko zó ár vál toz ta tá si szán dé kát és a ja va -
solt ára kat 45 nap pal elõ re jó vá ha gyás ra be kell je len te nie
a Hi va tal hoz. A Hi va tal a ja va solt árak ról 30 na pon be lül
ha tá roz.

(5) A jó vá ha gyott ára kat al kal ma zá suk kez de te elõtt
leg alább 15 nap pal az egye te mes szol gál ta tó a hon lap ján,
va la mint két or szá gos na pi lap ban köz zé te szi, to váb bá a
fel hasz ná ló kat a 62.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint
ér te sí ti. A köz zé té tel nek a fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel -
mon dá si jog ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal maz nia
kell.”

(8) A Vet. 145.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„145.  § A 142–144.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé sek meg -
sér té se ese tén a Hi va tal ha tá ro zat tal

a) meg tilt ja a jog sza bályt sér tõ ár, il let ve díj to váb bi al -
kal ma zá sát és kö te le zi az en ge dé lyest a jog sze rû el len ér ték 
al kal ma zá sá ra,

b) kö te le zi az en ge dé lyest a 142–144.  §-ok ban fog lalt
ren del ke zé sek meg sér té sé vel el ért több let be vé tel nek a sé -
rel met szen ve dett fél ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re, ha
pe dig en nek sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, az en ge dé lyes
ál tal el lá tott va la mennyi fel hasz ná ló, fel hasz ná ló hi á nyá -
ban az en ge dé lyes sel jog vi szony ban álló rend szer hasz ná -
lók ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re, és

c) bír sá got szab hat ki.”

(9) A Vet. XVIII. Fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ 
cím lép:

„ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ
KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM”

(10) A Vet. 159.  §-ának r)–sz) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A Hi va tal a vil la mos ener gia-el lá tás sal, a vil la mos -
ener gia-el lá tás biz ton sá gá nak és a vil la mos ener gia pi ac
ha té kony mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, to váb bá az egyen lõ
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bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sé vel, és a ha tá sos 
ver seny elõ se gí té sé vel kap cso la tos fel ada tai kö ré ben]

„r) az egyes en ge dé lye sek re – a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ke re tek kö zött – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az en -
ge dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nye it, va la mint elv árt szín vo na lát, a fel -
hasz ná lók kal  való kap cso lat tar tás mód já ra vo nat ko zó mi -
ni má lis kö ve tel mé nye ket, a la kos sá gi fo gyasz tó nak nem
mi nõ sü lõ fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sá nak rész le tes sza bá -
lya it, to váb bá a há ló za ti en ge dé lye sek vo nat ko zá sá ban a
há ló zat biz ton sá gos üze mel te té sé re vo nat ko zó mi ni má lis
kö ve tel mé nye ket,

s) el jár a csat la ko zás ra, a há ló zat hoz  való hoz zá fé rés re, 
il let ve a rend szer meg fe le lõ mi nõ ség ben  való ren del ke zés -
re ál lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nek az elosz tói, át vi te -
li en ge dé lyes ál ta li meg sér té se ese tén; el len õr zi a fel hasz -
ná lói igény ki elé gí té sét, el len õr zi a fel hasz ná lók ál tal a
köz cé lú há ló zat hoz  való csat la ko zás ér de ké ben be fi ze tett
csat la ko zá si díj fel hasz ná lá sát, bír sá got szab ki,

sz) el jár az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj fi ze tés re vagy
mé rés re, va la mint a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ, fi -
ze té si ké se de lem  miatt vég re haj tott fel füg gesz tés re vagy
ki kap cso lás ra, il let ve a tar to zás ren de zé sét köve tõen a fel -
hasz ná ló el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ 
fel hasz ná lók kal szem be ni meg sér té se ese tén,”

(11) A Vet. 170.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
41. pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„41. a mû sza ki-biz ton sá gi ha tó sá gok ki je lö lé sét”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(12) A Vet. 170.  §-a (2) be kez dé sé nek 5. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„5. a vil la mos ener gi á nak a fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ

ér té ke sí té se so rán, a fel hasz ná lók – az elõ zõ nap tá ri év ben
ér té ke sí tett vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált
ener gia for rá sok rész ará nyá ról és kör nye ze ti ha tá sa i ról tör -
té nõ – tá jé koz ta tá sá nak, va la mint a Hi va tal ál tal a hon lap -
ján köz zé te en dõ – a vil la mos ener gia ha té kony fel hasz ná -
lá sá ra, az ener gia ta ka ré kos esz kö zök hasz ná la tá val járó
elõ nyök re vo nat ko zó is me re tek rõl, ada tok ról  szóló – tá jé -
koz ta tás mód já ra és tar tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(13) A Vet. 170.  §-a (2) be kez dé se 19. pont já nak b) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„b) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz igaz ga -

tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a
Ma gyar Ener gia Hi va tal ré szé re a ké re lem re in dult el já rá -
so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té két és
a dí jak, va la mint az egyéb be vé te lek be sze dé sé vel, ke ze lé -
sé vel, nyil ván tar tá sá val, vissza té rí té sé vel kap cso la tos
rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá a mû sza ki biz ton sá gi ha tó -

ság el já rá sá ért fi ze ten dõ díj – ide ért ve a jog or vos la ti dí jat
is – mér té két, va la mint a be sze dé sé vel, ke ze lé sé vel, nyil -
ván tar tá sá val, vissza té rí té sé vel kap cso la tos rész le tes sza -
bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(14) A Vet.
a) 62.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „143.  § (4) és (5) be -

kez dé se i ben” szö veg rész he lyé be a „143.  § (5) és (6) be -
kez dé sé ben” szö veg,

b) 73.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „je len tör -
vény 62.  § (2) be kez dé sé ben, 141.  § (7) be kez dé sé ben és
143.  § (4)–(6) be kez dé se i ben” szö veg rész he lyé be a „62.  § 
(2) be kez dé sé ben, a 141.  § (7) be kez dé sé ben, va la mint a
143.  § (4)–(6) be kez dé sé ben” szö veg
lép.

50. § (1) A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bszt.) Nyol ca dik ré szé nek címe he lyé be
a kö vet ke zõ cím lép:

„A FELÜGYELÉS ÉS A FOGYASZTÓKKAL
SZEMBENI KERESKEDELMI GYAKORLATRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI”

(2) A Bszt. 177.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a Fel ügye let a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si
vál lal ko zás vagy pi ac mû köd te tõ ha tá ron át nyú ló te vé -
keny sé ge vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lé te sí tett
fi ók te le pe ese té ben jog sza bály ban vagy a jog sza bály sze -
rin ti sza bály zat ban fog lalt ren del ke zés meg sér té sét ta pasz -
tal ja, a be fek te tõk vé del me ér de ké ben a 164.  § (1) be kez -
dé sé nek a), b), e), h), m), n), p) és s) pont ja i ban fog lalt in -
téz ke dést hoz hat, to váb bá a 179.  § sze rin ti eset ben al kal -
maz hat ja az Fttv.-ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye -
ket.”

(3) A Bszt. XXX. Fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke -
zõ fe je zet cím lép:

„ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN”

(4) A Bszt. 179.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„179.  § A fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya -
kor lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a Fel -
ügye let az Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár
el, ha a jog sér tés az Fttv. 2.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben
vett fo gyasz tót érint, vagy ha la kos sá gi ügy fe let, il let ve
olyan le en dõ szer zõ dõ fe let érint, aki a szer zõ dés ha tály ba -
lé pé sét köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül, az zal, hogy 
az e tör vény sze rin ti la kos sá gi ügy fél (le en dõ szer zõ dõ fél) 
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az Fttv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó nak mi nõ sül ak kor is, ha 
nem ter mé sze tes sze mély.”

(5) A Bszt. 1. mel lék le te a kö vet ke zõ 8. pont tal egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi 8–15. pon tok szá mo zá sa
9–16. pont ra vál to zik:

„8. Fttv.: a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len
 kereskedelmi gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi
XLVII. tör vény,”

51. § (1) A mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény
15.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a mé rés ügyi szerv irá nyí tá sát
el lá tó mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a mé rés ügyi ha tó ság ré szé re a mé rés ügyi el -
já rá sért fi ze ten dõ díj – ide ért ve a jog or vos la ti dí jat is –
mér té két, va la mint a be sze dé sé vel, ke ze lé sé vel, nyil ván -
tar tá sá val, vissza té rí té sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá -
lyo kat, ren de let ben ál la pít sa meg.”

(2) Az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek -
rõl  szóló 2007. évi CLII. tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „mun ka kört” szö veg rész he lyé be a „köz -
tiszt vi se lõi mun ka kört” szö veg lép.

Záró ren del ke zé sek

52. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba.

(2) Az 1–31.  §, a 33–47.  §, a 48.  § (1)–(7) és (10) be kez -
dé se, a 49.  § (1)–(10), (12) és (14) be kez dé se, az 50.  §, va -
la mint az 54.  § 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

53. § (1) A 10–28.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat az
e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) A Tpvt.
a) 30.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 29.  §-a (10) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott – c) pont ját,
b) 78.  §-a (3) be kez dé sé nek – e tör vény 29.  §-a (11) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott – má so dik mon da tát,
c) e tör vény 30.  §-a (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

43/B.  §-át,
d) e tör vény 30.  §-a (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

43/G.  §-át,
e) 43/H.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (4), il let ve (5) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott – (2) és (5) be kez dé sét,
f) 43/H.  §-a (8) be kez dé sé nek – e tör vény 30.  §-a

(6) be kez dé sé vel be ik ta tott – c) pont ját,
g) 43/I.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (7) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott – (4) be kez dé sét,
h) 62.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (9) be kez dé sé vel meg -

ál la pí tott – (4) be kez dé sét,

i) 65.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (10)–(12) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott – (2)–(4), (9) és (10) be kez dé sét,

j) 67.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (13) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (4) be kez dé sét,

k) 68.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (14) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (2) be kez dé sét,

l) 72.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (15) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (2) és (3) be kez dé sét,

m) 77.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 30.  §-a (16) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott – h) pont ját,

n) e tör vény 30.  §-a (17) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
88.  §-át,

o) 88/B.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (18) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (1) be kez dé sét,

p) 89.  §-ának – e tör vény 30.  §-a (19) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (1) be kez dé sét,

q) e tör vény 30.  §-a (20) be kez dé sé vel be ik ta tott új
XVII. Fe je ze tét, to váb bá

r) e tör vény 30.  §-a (21) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
92.  §-át,
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A Psztv.
a) e tör vény 31.  §-a (2) be kez dé sé vel be ik ta tott

26/A–26/C.  §-át,
b) e tör vény 31.  §-a (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

27.  §-át,
c) 28.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 31.  §-a (4) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott – c) pont ját,
d) 41.  §-ának – e tör vény 31.  §-a (8) be kez dé sé vel be ik -

ta tott – (7) be kez dé sét,
e) e tör vény 31.  §-a (9) be kez dé sé vel be ik ta tott

44/A.  §-át, to váb bá
f) e tör vény 31.  §-a (10) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

56.  §-át,
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) Az Öpt.-nek – e tör vény 34.  §-a (3) be kez dé sé vel be -
ik ta tott – 70/A.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(5) A Hpt.-nek – e tör vény 35.  §-a (8) be kez dé sé vel be -
ik ta tott – 215/A.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(6) Az Mpt.-nek – e tör vény 36.  §-a (3) be kez dé sé vel
be ik ta tott – 117.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(7) A Hgt.-nek – e tör vény 38.  §-a (4) be kez dé sé vel be -
ik ta tott – 45/A.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(8) A Grüft.-nek – e tör vény 40.  §-a (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 4.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(9) Az Ektv.
a) e tör vény 41.  §-a (8) be kez dé sé vel be ik ta tott

14/B.  §-át,
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b) e tör vény 41.  §-a (9) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
16/A.  §-át,

c) 16/B.  §-ának – e tör vény 41.  §-a (10) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (1) be kez dé sét,

d) 16/C.  §-ának – e tör vény 41.  §-a (11), il let ve (12) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott – (1) és (4) be kez dé sét,

e) 16/D.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 41.  §-a
(13) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – d) pont ját,

f) 16/D.  §-ának – e tör vény 41.  §-a (14) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (5) be kez dé sét, to váb bá

g) 16/F.  §-ának – e tör vény 41.  §-a (16) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – (1) be kez dé sét
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(10) A Tpt.
a) 35.  §-ának – e tör vény 42.  §-a (1) be kez dé sé vel meg -

ál la pí tott – (5) és (6) be kez dé sét,
b) 38.  §-ának – e tör vény 42.  §-a (3) be kez dé sé vel meg -

ál la pí tott – (6) be kez dé sét,
c) 293.  §-ának – e tör vény 42.  §-a (5) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott – (3) be kez dé sét, to váb bá
d) e tör vény 42.  §-a (6) be kez dé sé vel be ik ta tott

406/A.  §-át
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(11) Az Nftv.
a) e tör vény 43.  §-a (4) be kez dé sé vel be ik ta tott

23/A.  §-át,
b) e tör vény 43.  §-a (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

27.  §-át, to váb bá
c) 28.  §-ának – e tör vény 43.  §-a (6) be kez dé sé vel meg -

ál la pí tott – (1) be kez dé sét
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(12) A Bit.-nek – a 44.  § (2) be kez dé sé vel be ik ta tott –
167/A.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(13) Az Eht.
a) 21.  §-ának – e tör vény 45.  §-a (1) be kez dé sé vel meg -

ál la pí tott – (6) be kez dé sét
b) 126.  §-ának – e tör vény 45.  §-a (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott – (2) és (3) be kez dé sét, to váb bá
c) 126.  §-a (4) be kez dé sé nek – e tör vény 45.  §-a (3) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott – d) pont ját,
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(14) A Tétv.-nek – a 47.  § (2) be kez dé sé vel be ik ta tott –
12/A.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí -
tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(15) A Kertv.-nek – a 48.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott – 9.  §-át az e ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dí tott el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(16) A Vet.
a) e tör vény 49.  §-a (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

57.  §-át,

b) 72.  §-ának – e tör vény 49.  §-a (5) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott – (3) be kez dé sét, to váb bá

c) e tör vény 49.  §-a (8) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
145.  §-át
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(17) A Vet. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek – e tör vény 49.  §-a
(3) és (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, il let ve be ik ta tott –
d), e) és i) pont ját az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét
köve tõen kö tött szer zõ dé sek re kell al kal maz ni.

(18) A Bszt.
a) 177.  §-ának – e tör vény 50.  §-a (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott – (1) be kez dé sét, to váb bá
b) e tör vény 50.  §-a (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

179.  §-át,
az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

54. § Ha tá lyát vesz ti
a) az Öpt. 11/A.  §-ának (5) be kez dé se,
b) a Tpvt. 43/H.  §-ának (3) be kez dé se,
c) a Hpt. 199.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 235.  §

(1) be kez dé sé nek d) pont ja, va la mint 243.  §-a,
d) a la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII.

tör vény 4.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
e) a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló

1997. évi XXX. tör vény 25.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
f) az Mpt. 22/A.  §-ának (6) be kez dé se,
g) a Kbtv. 17.  §-ának (8) be kez dé se, 21.  §-ának (1) és

(2) be kez dé se,
h) a Kbtv. 20.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „ , la kos ság- és 

fo gyasz tó vé de lem”, va la mint a „ , ter mék fe le lõs ség” szö -
veg rész,

i) a Grüft. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fo gyasz tók
vé del mé rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény ben meg ha tá ro -
zott” szö veg rész,

j) az Ektv. 2.  §-ának p)–r) pont ja, és 2/A.  §-a és
15.  §-ának (3) be kez dé se,

k) az Ektv. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé -
ben az „az (1) be kez dés ben, a 4.  §-ban, va la mint egyéb
jog sza bály ban elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gén túl me -
nõ en” szö veg rész, 16/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „6. és” 
szö veg rész, va la mint a 18.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já -
ban a „a 2/A.  § és 14.  § (9) be kez dé se” szö veg rész,

l) a Bit. 7.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint
12.  §-ának (2) be kez dé se,

m) az Eht. 21.  §-ának (3) be kez dé se, 68.  §-a (5) be kez -
dé sé nek e) pont ja, 126.  §-ának (9) be kez dé se,

n) az Eht. 68.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont já ban az „ , a
fo gyasz tók tá jé koz ta tá sa cél já ból” szö veg rész, 68.  §-a
(5) be kez dé sé nek d) pont já ban a „fo gyasz tói” szö veg rész,

o) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló 2005.
évi CLVI. tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se,

p) a Kertv. 2.  §-ának p) pont ja, 5.  §-ának (8) és (9) be -
kez dé se és 12.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja,

5810 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/95. szám



q) a Vet. 45.  §-a és 153.  §-a,

r) a fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló
2007. évi CXVII. tör vény 4.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

s) a Psztv. 28.  §-ának (2) be kez dé se, to váb bá

t) a Bszt. 1. mel lék le té nek je len le gi 16. pont ja.

55. § (1) A 32.  §, a 48.  § (8) és (9) be kez dé se, a 49.  § (11) 
és (13) be kez dé se, to váb bá az 51.  § a tör vény ki hir de té sét
kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyu kat vesz tik.

(2) A 29.  §-t, a 31.  §-t és a 32.  §-t meg elõ zõ al cí mek, a
29–31.  §, a 33–47.  §, a 48.  § (1)–(7) és (10) be kez dé se, a
49.  § (1)–(10), (12) és (14) be kez dé se, az 50.  §, az 54.  §,
va la mint az 56.  § (2) be kez dé se 2008. szep tem ber 2-án ha -
tá lyu kat vesz tik.

(3) E § 2008. szep tem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

56. § (1) Ez a tör vény a bel sõ pi a con az üz le ti vál lal ko zá -
sok fo gyasz tók kal szem ben foly ta tott tisz tes ség te len ke res -
ke del mi gya kor la ta i ról, va la mint a 84/450/EGK ta ná csi
irány elv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vek, va la mint a 2006/2004/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról  szóló,
2005. má jus 11-i 2005/29/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

(2) A 32–50.  §-ok a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ják:

a) a Ta nács 67/548/EGK irány el ve (1967. jú ni us 27.) a
ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím -
ké zé sé re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si
ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl, – a 92/32/EGK ta ná csi irány -
elv vel mó do sí tott – 23. cikk (4) be kez dés és 26. cikk
[a 37.  § (2) és (3) bek.],

b) a Ta nács 87/102/EGK irány el ve (1986. decem -
ber 22.) a fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl,
1. cikk (2) be kez dés a) és c) pont, – a 98/7/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 3. cikk [a 35.  §
(11) és (12) bek.],

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/19/EK irány el -
ve (1994. má jus 30.) a be tét biz to sí tá si rend sze rek rõl,
9. cikk (3) be kez dés [a 35.  § (6) bek.],

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/9/EK irány el ve
(1997. már ci us 3.) a be fek te tõ kár ta la ní tá si rend sze rek rõl,
10. cikk (3) be kez dés [a 42.  § (4) bek.],

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 31.  § (2) bek.],

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/45/EK irány -
el ve (1999. má jus 31.) a tag ál la mok nak a ve szé lyes ké szít -
mé nyek osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re vo -
nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si rendelkezé -
seinek kö ze lí té sé rõl, 10. cikk 5. pont és 13. cikk [a 37.  §
(2) és (3) bek.],

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/31/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 8.) a bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt -
ro ni kus ke res ke de lem egyes jogi vo nat ko zá sa i ról, 2. cikk
f) pont, 5. cikk (1) be kez dés, 6. cikk, 7. cikk, 10. cikk,
11. cikk (3) be kez dés [a 41.  §],

h) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2002/65/EK irány -
el ve (2002. szep tem ber 23.) a fo gyasz tói pénz ügyi szol gál -
ta tá sok táv ér té ke sí tés sel tör té nõ for gal ma zá sá ról, va la -
mint a 90/619/EGK ta ná csi irány elv, a 97/7/EK irány elv és 
a 98/27/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk d) pont, 3. cikk
(1) be kez dés 3. f) és g) al pont [a 47.  § (1), il let ve (3) bek.],

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 26.) a vil la mos ener gia bel sõ pi a cá ra vo -
nat ko zó kö zös sza bá lyok ról és a 96/92/EK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 3. cikk (6) be kez dés, A mel lék let
[a 49.  § (1), (3), (4) és (6) bek.],

j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/71/EK irány -
el ve (2003. no vem ber 4.) az ér ték pa pí rok nyil vá nos ki bo -
csá tá sa kor vagy pi a ci be ve ze té se kor köz zé te en dõ tá jé koz -
ta tó ról és a 2001/34/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 15. cikk
(1)–(4) és (6) bek. [a 42.  § (1) bek.],

k) Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/39/EK irány el -
ve (2004. áp ri lis 21.) a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról, a
85/611/EGK és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv, és a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, va la mint a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 62. cikk [az 50.  § (1) bek.].

(3) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal és a Nem ze ti
Hír köz lé si Ha tó ság fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés, (6) be kez dés
e) pont, és mel lék let 16. pont [a 27.  § (3) bek., a 28.  §
(1) bek., a 30.  § (20) bek., a 31.  § (1) bek., a 41.  §
(16) bek.],

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. decem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
[a 28.  § (2) bek.],

c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már -
cius 17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
 szóló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [a 28.  §
(2) bek.].

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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Mel lék let 
a 2008. évi XLVII. tör vényhez

Tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor la tok

1. An nak  valótlan ál lí tá sa, hogy a vál lal ko zás ma ga tar -
tá si kó dex alá író ja.

2. An nak  valótlan ál lí tá sa, hogy a ma ga tar tá si kó de xet
va la mely köz igaz ga tá si ha tó ság vagy köz igaz ga tá si jog kör 
gya kor lá sá ra fel jo go sí tott szerv jó vá hagy ta.

3. Mi nõ sé gi jel zés, bi zal mi jegy vagy ha son ló meg kü -
lön böz te tõ je lö lés jo go su lat lan fel tün te té se.

4. An nak  valótlan ál lí tá sa – akár ön ma gá ban az áru nak
a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban  való meg je le ní té se ál -
tal –, hogy a vál lal ko zást, an nak ke res ke del mi gya kor la tát
vagy áru ját va la mely köz igaz ga tá si ha tó ság, köz igaz ga tá si 
jog kör gya kor lá sá ra fel jo go sí tott szerv vagy erre fel jo go sí -
tott ma gán jo gi jogi sze mély en ge dé lyez te, jó vá hagy ta
vagy el is mer te, vagy ilyen ál lí tás az en ge dé lye zé si, jó vá -
ha gyá si, il let ve el is me ré si fel té te lek nek  való meg fe le lés
nél kül.

5. Áru meg ha tá ro zott áron  való vá sár lá sá ra fel hí vás an -
nak el hall ga tá sá val, hogy a vál lal ko zás nak ala pos oka van
azt fel té te lez ni, hogy az adott vagy azt he lyet te sí tõ árut a
kí nált áron nem fog ja tud ni – az áru ra, a vo nat ko zó ke res -
ke del mi kom mu ni ká ció ha tó kö ré re és az aján la ti árra fi -
gye lem mel – meg fe le lõ idõ tar ta mig és mennyi ség ben
szol gál tat ni vagy más vál lal ko zás tól be sze rez ni (csa lo ga tó 
rek lám).

6. Áru meg ha tá ro zott áron  való vá sár lá sá ra fel hí vás,
majd

a) a fel hí vás ban sze rep lõ áru fo gyasz tók nak  való be -
mu ta tá sá nak vissza uta sí tá sa,

b) az áru ra vo nat ko zó meg ren de lés fel vé te lé nek vagy
az áru éssze rû idõ ben  való szol gál ta tá sá nak vissza uta sí tá -
sa, vagy

c) hi bás pél dány be mu ta tá sa
egy má sik áru ela dá sösz tön zé sé nek a szán dé ká val (bait-
 and-switch rek lám).

7. A fo gyasz tó azon na li dön tés ho za tal ra kész te té se cél -
já ból an nak  valótlan ál lí tá sa, hogy az áru csak na gyon kor -
lá to zott ide ig áll ren del ke zés re, vagy bi zo nyos fel té te lek
mel lett csak na gyon kor lá to zott ide ig áll ren del ke zés re, és
ez ál tal a fo gyasz tó meg fosz tá sa a tá jé ko zott dön tés hez
szük sé ges idõ tõl és al ka lom tól.

8. Az ér té ke sí tést köve tõen tel je sí ten dõ szol gál ta tás
vál la lá sa úgy, hogy a szer zõ dés meg kö té se elõtt a vál lal ko -
zás nem a le te le pe dé sé nek he lye sze rin ti tag ál lam hi va ta -
los nyel vén tart kap cso la tot a fo gyasz tó val, majd – anél -
kül, hogy a szer zõ dés kö tés elõtt erre a fo gyasz tó fi gyel mét
egy ér tel mû en fel hív ta vol na – a szol gál ta tás nak ki zá ró lag
egy et tõl el té rõ nyel ven  való el ér he tõ vé té te le.

9. An nak  valótlan ál lí tá sa vagy olyan ha mis be nyo más
kel té se – akár ön ma gá ban az áru nak a ke res ke del mi gya -
kor lat ban  való meg je le ní té se ál tal –, hogy az áru jogsze -
rûen for gal maz ha tó.

10. A fo gyasz tók tör vényes jo ga i nak olyan ként  való
be mu ta tá sa, mint ha azok a vál lal ko zás aján la tá nak sa já tos -
sá gai len né nek.

11. Az írott vagy elekt ro ni kus mé di á ban szer kesz tõi
tar ta lom hasz ná la ta az áru ér té ke sí té sé nek vagy más mó -
don tör té nõ igény be vé te lé nek elõ moz dí tá sá ra úgy, hogy
ezért a vál lal ko zás el len szol gál ta tást nyúj tott, ez azon ban
nem tû nik ki egy ér tel mû en a tar ta lom ból vagy a fo gyasz tó
szá má ra egy ér tel mû en fel is mer he tõ képi vagy akusz ti kus
ele mek bõl (szer kesz tõi tar ta lom nak ál cá zott rek lám).

12. Va lót lan tény ál lí tá sa a fo gyasz tó vagy csa lád ja
sze mé lyes biz ton sá ga fe nye ge tett sé gé nek ter mé sze té re és
mér té ké re vo nat ko zó an, arra az eset re, ha a fo gyasz tó nem
vá sá rol ja meg az árut.

13. Meg ha tá ro zott vál lal ko zás ál tal elõ ál lí tott áru hoz
ha son ló áru rek lá mo zá sa olyan szán dé ko san meg té vesz tõ
mó don, hogy a fo gyasz tó azt gon dol hat ja, hogy az árut – a
 valóságtól el té rõ en – ugyan az a vál lal ko zás ál lí tot ta elõ.

14. Pi ra mis-elv re épü lõ olyan ela dá sösz tön zõ rend szer
lét re ho zá sa, mû köd te té se vagy tá mo ga tá sa, ahol a fo -
gyasz tó az zal a le he tõ ség gel szá mol, hogy – el sõ sor ban to -
váb bi fo gyasz tók nak a rend szer be  való be lép te té sé bõl, és
ke vés bé az áruk ér té ke sí té sé bõl vagy fo gyasz tá sá ból ere -
dõ en – va la mi lyen jut ta tás ban ré sze sül het.

15. An nak  valótlan ál lí tá sa, hogy a vál lal ko zás fel hagy
a te vé keny sé gé vel vagy át he lye zi az üz le tét.

16. An nak ál lí tá sa, hogy az áru meg könnyí ti a sze ren -
cse já té kok ban  való nye rést.

17. An nak  valótlan ál lí tá sa, hogy az áru al kal mas be -
teg sé gek, il let ve az em ber i szer ve zet mû kö dé si za va rai
vagy rend el le nes sé gei gyó gyí tá sá ra.

18. Té ves tény sze rû in for má ció köz lé se a pi a ci fel té te -
lek rõl vagy az áru fel lel he tõ sé gé nek le he tõ sé ge i rõl az zal a
szán dék kal, hogy a fo gyasz tót az áru nak a szo ká sos pi a ci
fel té te lek nél ked ve zõt le nebb fel té te lek mel let ti meg vé te -
lé re, il let ve igény be vé te lé re bír ja rá.

19. A ke res ke del mi gya kor lat ke re té ben ver seny vagy
díj meg hir de té se anél kül, hogy a meg hir de tett dí jak vagy
azok he lyett más éssze rû meg fe le lõ ki osz tás ra ke rül ne.

20. Az áru „in gye nes”, „díj ta lan”, „té rí tés men tes” vagy 
ha son ló jel zõk kel  való le írá sa, ha a fo gyasz tó nak a ke res -
ke del mi gya kor lat ban  való rész vé tel lel és az áru bir tok ba -
vé te lé vel, il let ve fu va ro zá sá val össze füg gõ el ke rül he tet -
len költ sé ge ken fe lül bár mit is fi zet nie kell.

21. A rek lám anyag ban szám la vagy más ha son ló, fi ze -
té si fel szó lí tást tar tal ma zó do ku men tum kül dé se azt a ha -
mis be nyo mást kelt ve a fo gyasz tó ban, hogy már meg ren -
del te a rek lá mo zott árut.

22. An nak  valótlan ál lí tá sa vagy olyan ha mis be nyo -
más kel té se, hogy a vál lal ko zás nem a sa ját vál lal ko zá sá -
val, gaz da sá gi te vé keny sé gé vel vagy szak má já val össze -
füg gõ cél ból jár el, vagy egyéb ként ha mi san fo gyasz tó ként 
 való fel lé pés.

23. Olyan ha mis be nyo más kel té se, hogy az áru val kap -
cso lat ban az ér té ke sí tést köve tõen tel je sí ten dõ szol gál ta tás 
biz to sí tott az ér té ke sí tés he lyé tõl el té rõ tag ál lam ban.
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24. Olyan be nyo más kel té se a fo gyasz tó ban, hogy nem
hagy hat ja el az üz let he lyi sé get, amíg nem köt szer zõ dést.

25. A fo gyasz tó sze mé lyes fel ke re sé se a la kó he lyén, fi -
gyel men kí vül hagy va an nak tá vo zás ra és vissza nem té -
rés re fel szó lí tó ké ré sét.

26. Te le fo non, táv má so lón (te le fa xon), elekt ro ni kus
le ve le zés, il let ve az zal egyen ér té kû egyé ni kommuniká -
ciós esz köz vagy más táv köz lõ esz köz út ján is mét lõ dõ en
és nem kí vánt mó don a fo gyasz tó sür ge té se, ki vé ve
amennyi ben ez a vál lal ko zás szer zõ dé ses kö te le zett sé ge
tel je sí té sé hez szük sé ges.

27. Biz to sí tá si szer zõ dé sen ala pu ló kö ve te lést ér vé nye -
sí te ni kí vá nó fo gyasz tó tól olyan ira tok be mu ta tá sá nak
meg kö ve te lé se, ame lyek a kö ve te lés meg ala po zott sá gá -
nak meg íté lé se szem pont já ból éssze rû en nem te kint he tõk
lé nye ges nek, vagy a fo gyasz tó vo nat ko zó írás be li meg ke -
re sé sé re a vá lasz adás rend sze res el mu lasz tá sa az zal a cél -
lal, hogy ez vissza tart sa a fo gyasz tót szer zõ dé ses jo ga i nak
gya kor lá sá tól.

28. Rek lám ban kis ko rú ak köz vet len fel szó lí tá sa a rek -
lá mo zott áru meg vé te lé re, il let ve igény be vé te lé re vagy
arra, hogy gyõz zék meg szü le i ket vagy más fel nõt tet, hogy 
vá sá rol ja meg szá muk ra a rek lá mo zott árut.

29. Azon na li vagy ha lasz tott fi ze tés kö ve te lé se a vál -
lal ko zás ál tal szál lí tott vagy nyúj tott áru ért, il let ve az áru
vissza szol gál ta tá sá nak vagy meg õr zé sé nek kö ve te lé se, ha
azt a fo gyasz tó nem ren del te meg (nem kért ér té ke sí tés),
ki vé ve, ha a szer zõ dés nek meg fe le lõ he lyet te sí tõ áru ról
van szó.

30. A fo gyasz tó ki fe je zet ten ar ról  való tá jé koz ta tá sa,
hogy ha nem vá sá rol ja meg az adott árut, ve szély be ke rül a
vál lal ko zás vagy al kal ma zott ja mun ká ja vagy megélhe -
tése.

31. Olyan ha mis be nyo más kel té se, hogy a fo gyasz tó
már meg nyert, meg fog nyer ni, vagy meg ha tá ro zott cse -
lek mény meg té te le ré vén fog meg nyer ni egy nye re ményt
vagy egyéb elõny höz jut ni, mi köz ben  valójában nincs
ilyen nye re mény, il let ve elõny, vagy a nye re mény, il let ve
egyéb elõny ér vé nye sí té se, il let ve igény be vé te le a fo -
gyasz tó szá má ra meg ha tá ro zott pénz összeg meg fi ze té sé -
hez vagy költ sé gek vi se lé sé hez kö tött.

2008. évi XLVIII.
tör vény

a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl
és egyes korlátairól*

Az Or szág gyû lés a pol gá rok, így kü lö nö sen a fi a tal ko -
rú ak egész sé gé nek vé del me, a tár sa da lom rend jé re ká ros
ha tá sok vissza szo rí tá sa, va la mint – a gaz da sá gi ha té kony -
sá got és a tár sa dal mi jó lé tet szol gá ló pi a ci ver seny fenn tar -

tá sa ér de ké ben – az üz le ti tisz tes ség kö ve tel mé nye it be tar -
tó vál lal ko zá sok ér de ke i nek vé del me cél já ból, a szak mai
ön sza bá lyo zás gya kor la tá nak je len tõ sé gét el is mer ve és e
cél ból az ön sza bá lyo zás ke re té ben lét re ho zott ma ga tar tá si
kó de xek be tar tá sá nak el len õr zé sét meg erõ sít ve, a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja.

Általános rendelkezések

1. § (1) E tör vény ha tá lya a rek lá mo zó ként, rek lám szol -
gál ta tó ként vagy rek lám köz zé te võ ként vég zett gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség re, a szpon zo rá lás ra, va la mint az ezek
te kin te té ben al kal ma zott ma ga tar tá si kó de xek re ter jed ki.

(2) Tör vény vagy az an nak vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály az egyes áruk ra vo nat ko zó vagy az egyes kom mu -
ni ká ci ós esz kö zök út ján meg valósuló gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség re kü lön sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Ha a kü lön
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az ilyen sza bá lyok meg -
sér té sé re e tör vény ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni 
kell.

(3) A rá dió és te le ví zió mû sor szol gál ta tá sá ban köz zé tett 
rek lám ra – ha e tör vénytõl el té rõ kö ve tel mé nye ket ál la pít
meg – a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

2. § E tör vénynek a meg té vesz tõ rek lám ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it csak annyi ban kell al kal maz ni, amennyi ben 
a rek lám cím zett je ki zá ró lag vál lal ko zás vagy ön ál ló fog -
lal ko zá sán és gaz da sá gi te vé keny sé gén kí vül esõ cé lok ér -
de ké ben el já ró nem ter mé sze tes sze mély.

3. § E tör vény al kal ma zá sá ban

a) do hány ter mék: bár mi lyen mó don fo gyasz tás ra
szánt, rész ben vagy egész ben do hány ból ké szült ter mék,

b) egész ség ügyi in téz mény: az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény 3.  §-ának g) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mény,

c) fi a tal ko rú: aki a ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, de 
a ti zen nyol ca di kat még nem,

d) gaz da sá gi rek lám: olyan köz lés, tá jé koz ta tás, il let ve 
meg je le ní té si mód, amely va la mely bir tok ba ve he tõ for ga -
lom ké pes ingó do log – ide ért ve a pénzt, az ér ték pa pírt és a
pénz ügyi esz közt, va la mint a do log mód já ra hasz no sít ha tó 
ter mé sze ti erõ ket – (a továb biak ban együtt: ter mék), szol -
gál ta tás, in gat lan, va gyo ni ér té kû jog (a továb biak ban
mind ezek együtt: áru) ér té ke sí té sé nek vagy más mó don
tör té nõ igény be vé te lé nek elõ moz dí tá sá ra, vagy e cél lal
össze füg gés ben a vál lal ko zás neve, meg je lö lé se, te vé -
keny sé ge nép sze rû sí té sé re vagy áru, áru jel zõ is mert sé gé -
nek nö ve lé sé re irá nyul (a továb biak ban: rek lám),

e) gyer mek ko rú: aki a ti zen ne gye dik élet évét nem töl -
töt te be,

f) köz zé té tel: a rek lám meg is mer he tõ vé té te le, akár na -
gyobb nyil vá nos ság, akár egye di cím zett szá má ra,
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g) ma ga tar tá si kó dex: olyan – pi a ci ön sza bá lyo zás ke -
re té ben lét re ho zott – meg ál la po dás vagy sza bály együt tes,
amely va la mely ke res ke del mi gya kor lat vagy te vé keny sé -
gi ága zat vo nat ko zá sá ban kö ve ten dõ ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat ha tá roz meg azon vál lal ko zá sok szá má ra, ame lyek
a kó de xet ma guk ra néz ve kö te le zõ nek is me rik el,

h) meg té vesz tõ rek lám: min den olyan rek lám, amely
bár mi lyen mó don – be le ért ve a meg je le ní té sét is – meg té -
vesz ti vagy meg té veszt he ti azo kat a sze mé lye ket, akik felé 
irá nyul, vagy akik nek a tu do má sá ra jut hat, és meg té vesz tõ
jel le ge  miatt be fo lyá sol hat ja e sze mé lyek gaz da sá gi ma ga -
tar tá sát, vagy eb bõl ere dõ en a rek lá mo zó é val azo nos vagy
ah hoz ha son ló te vé keny sé get foly ta tó más vál lal ko zás jo -
ga it sér ti vagy sért he ti,

i) össze ha son lí tó rek lám: olyan rek lám, amely köz vet -
ve vagy köz vet le nül fel is mer he tõ vé tesz más, a rek lá mo -
zó é val azo nos vagy ah hoz ha son ló te vé keny sé get foly ta tó
vál lal ko zást vagy ilyen vál lal ko zás ál tal elõ ál lí tott, for gal -
ma zott vagy be mu ta tott, a rek lám ban sze rep lõ áru val azo -
nos vagy ah hoz ha son ló ren del te té sû árut,

j) rek lám cím zett je: aki felé a rek lám irá nyul, il let ve
aki hez a rek lám el jut,

k) rek lám köz zé te võ je: aki a rek lám köz zé té te lé re al kal -
mas esz kö zök kel ren del ke zik és ezek se gít sé gé vel a rek lá -
mot meg is mer he tõ vé te szi,

l) rek lá mo zó: aki nek ér de ké ben a rek lá mot köz zét eszik,
il let ve aki a rek lá mot meg ren de li,

m) rek lám szol gál ta tó: aki ön ál ló gaz da sá gi te vé keny -
sé ge kö ré ben a rek lá mot meg al kot ja, lét re hoz za, il let ve ez -
zel össze füg gés ben egyéb szol gál ta tást nyújt,

n) saj tó ter mék: az idõ sza ki lap egyes lap szá mai, a rá -
dió- és te le ví zió-mû sor, a könyv, a röp lap és az egyéb szö -
ve ges ki ad vány – ide nem ért ve a bank je gyet és az ér ték pa -
pírt –, a ze ne mû vet, gra fi kát, raj zot vagy fo tót tar tal ma zó
ki ad vány, a tér kép, a nyil vá nos köz lés re szánt mû so ros
film sza lag, vi deo ka zet ta, vi deo le mez, hang sza lag és hang -
le mez, to váb bá bár mely más tá jé koz ta tást vagy mû sort tar -
tal ma zó, nyil vá nos köz lés re szánt tech ni kai esz köz,

o) sza bad té ri rek lám hor do zó: rek lám köz zé té te le cél -
já ból épít mé nyen kí vül el he lye zett esz köz,

p) szpon zo rá lás: min den olyan hoz zá já ru lás va la mely
ren dez vény hez, te vé keny ség hez, to váb bá – ren dez vénnyel 
vagy te vé keny ség gel össze füg gés ben – va la mely sze mély
szá má ra, amely nek cél ja, il let ve köz vet len vagy köz ve tett
ha tá sa va la mely áru vá sár lá sá nak vagy igény be vé te lé nek
ösz tön zé se,

q) tu da to san nem ész lel he tõ rek lám: olyan rek lám,
amely nek köz zé té te le kor – az idõ tar tam rö vid sé ge vagy
más ok kö vet kez té ben – a rek lám cím zett jé re lé lek ta ni ér -
te lem ben a tu da tos ész le lés hez szük sé ges in ger kü szöb nél
ki sebb erõs sé gû lát vány, hang- vagy egyéb ha tás kel tet te
in ger hat,

r) vál lal ko zás: aki ön ál ló fog lal ko zá sá val vagy gaz da -
sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ cé lok ér de ké ben jár el.

4. § Ma ga tar tá si kó dex nem ösz tö nöz het olyan ma ga tar -
tás ra, amely e tör vény ren del ke zé se i be üt kö zik.

5. § (1) Rek lám ak kor te he tõ köz zé, ha a rek lá mo zó a
rek lám meg ren de lé se kor a rek lám szol gál ta tó – en nek hi á -
nyá ban a rek lám köz zé té te lé nek meg ren de lé se kor a rek -
lám köz zé te võ je – ré szé re meg ad ja a cég ne vét, il let ve ne -
vét, a szék he lyét, en nek hi á nyá ban la kó he lyét, to váb bá az
adó szá mát.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ ze tes mi -
nõ ség vizs gá la ti vagy meg fe le lõ ség ta nú sí tá si kö te le zett ség 
alá tar to zó ter mék re vo nat ko zó rek lám ese tén a rek lá mo zó
kö te les a rek lám szol gál ta tó nak – en nek mel lõ zé se ese tén a
rek lám köz zé te võ jé nek – nyi lat koz ni ar ról, hogy a vizs gá -
la tot el vé gez ték és an nak alap ján a ter mék for ga lom ba
hoz ha tó. Ha a ter mék nem tar to zik elõ ze tes mi nõ ség vizs -
gá la ti vagy meg fe le lõ ség ta nú sí tá si kö te le zett ség alá, a nyi -
lat ko zat nak ezt kell tar tal maz nia. Ilyen nyi lat ko zat hi á nyá -
ban a rek lám nem te he tõ köz zé.

(3) A rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám köz zé te võ je
kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ról, va la -
mint a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tok ról nyil ván tar -
tást ve zet ni, és azt a rek lám köz zé té te lé tõl szá mí tott öt évig 
meg õriz ni.

(4) A sza bad té ri rek lám hor do zón a rek lám köz zé te võ je
kö te les azo no sít ha tó mó don fel tün tet ni a cég ne vét, il let ve
ne vét, to váb bá a szék he lyét, il let ve la kó he lyét.

6. § (1) Ha kü lön tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, rek -
lám ter mé sze tes sze mély nek mint rek lám cím zett jé nek
köz vet len meg ke re sé se mód sze ré vel (a továb biak ban:
köz vet len üz let szer zés), így kü lö nö sen elekt ro ni kus le ve -
le zés vagy az zal egyen ér té kû más egyé ni kom mu ni ká ci ós
esz köz út ján – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – ki zá ró lag ak kor kö zöl he tõ, ha ah hoz a rek lám cím -
zett je elõ ze tesen egy ér tel mû en és ki fe je zet ten hoz zá já rult.

(2) Hoz zá já ru ló nyi lat ko zat bár mely olyan mó don te he -
tõ, amely tar tal maz za a nyi lat ko zó ne vét és lak cí mét, il let -
ve – amennyi ben a rek lám, amely re a hoz zá já ru lás vo nat -
ko zik, csak meg ha tá ro zott élet ko rú sze mé lyek szá má ra
kö zöl he tõ – szü le té si he lyét és ide jét, to váb bá azok nak a
sze mé lyes ada tok nak a kö rét, ame lyek ke ze lé sé hez a nyi -
lat ko zó hoz zá já rul, va la mint a hoz zá já ru lás ön kén tes és a
meg fe le lõ tá jé koz ta tás bir to ká ban tör té nõ ki fe je zé sét.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
bár mi kor kor lá to zás és in do ko lás nél kül, in gye ne sen
vissza von ha tó. Eb ben az eset ben a nyi lat ko zó ne vét és
min den egyéb sze mé lyes ada tát az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott nyil ván tar tás ból ha la dék ta la nul tö röl ni kell, és
ré szé re rek lám az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don
a továb biak ban nem kö zöl he tõ.

(4) A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény ben meg ha tá -
ro zott cím zett rek lám kül de mény ben rek lám ter mé sze tes
sze mély mint a rek lám cím zett je ré szé re köz vet len üz let -
szer zés út ján a cím zett elõ ze tes és ki fe je zett hoz zá já ru lá sá -
nak hi á nyá ban is küld he tõ, a rek lá mo zó és a rek lám szol -
gál ta tó azon ban kö te les biz to sí ta ni, hogy a rek lám cím zett -
je a rek lám kül dé sét bár mi kor in gye ne sen és kor lá to zás
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nél kül meg tilt has sa. Meg til tás ese tén az érin tett sze mély
ré szé re rek lám köz vet len üz let szer zés út ján a továb biak -
ban nem küld he tõ.

(5) A rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám
köz zé te võ je – az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás ban
meg ha tá ro zott kör ben – a ná luk hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot
tevõ sze mé lyek sze mé lyes ada ta i ról nyil ván tar tást ve zet.
Az eb ben a nyil ván tar tás ban rög zí tett – a rek lám cím zett jé -
re vo nat ko zó – adat csak a hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ban fog -
lal tak nak meg fele lõen, an nak vissza vo ná sá ig ke zel he tõ, és 
har ma dik fél szá má ra ki zá ró lag az érin tett sze mély elõ ze -
tes hoz zá já ru lá sá val ad ha tó át.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti vissza vo nó nyi lat ko zat meg -
té te lé re, il let ve a rek lám kül dé sé nek (4) be kez dés sze rin ti
meg til tá sá ra mind pos tai úton, mind pe dig elekt ro ni kus le -
vél út ján le he tõ sé get kell biz to sí ta ni úgy, hogy a nyi lat ko -
za tot tevõ sze mély egy ér tel mû en azo no sít ha tó le gyen.

(7) Az (1), il let ve a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó -
don kö zölt rek lám hoz kap cso ló dó an egy ér tel mû en és
szem be tû nõ en tá jé koz tat ni kell a cím zet tet ar ról a cím rõl
és egyéb el ér he tõ ség rõl, ahol az ilyen rek lá mok ré szé re
tör té nõ köz lé sé hez  való hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá nak
vissza vo ná sa, il let ve a rek lám kül dé sé nek meg til tá sa irán ti 
igé nyét be je lent he ti, to váb bá – a (4) be kez dés sze rin ti eset -
ben – eb bõl a cél ból a rek lám kül de mény nek tar tal maz nia
kell a le mon dást le he tõ vé tevõ, pos tai úton cím zett, té rí tés -
men te sen fel ad ha tó és köny velt kül de mény ként, iga zol ha -
tó mó don kéz be sí tett vá lasz le ve let.

(8) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ké -
ré sé re vo nat ko zó köz vet len meg ke re sés rek lá mot nem tar -
tal maz hat, ide nem ért ve a vál lal ko zás ne vét és megjelö -
lését.

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

7. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely erõ sza kos, il let ve a 
sze mé lyes vagy a köz biz ton sá got ve szé lyez te tõ ma ga tar -
tás ra ösz tö nöz.

(2) Ti los az olyan rek lám, amely a kör nye ze tet, il let ve a
ter mé sze tet ká ro sí tó ma ga tar tás ra ösz tö nöz.

8. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely a gyer mek- és fi a -
tal ko rú ak fi zi kai, szel lem i, ér zel mi vagy er köl csi fej lõ dé -
sét ká ro sít hat ja.

(2) Ti los az olyan gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak
 szóló rek lám, amely al kal mas a gyer mek-, il let ve fi a tal ko -
rú ak fi zi kai, szel lem i, ér zel mi vagy er köl csi fej lõ dé sé nek
ked ve zõt len be fo lyá so lá sá ra, kü lö nö sen az ál tal, hogy erõ -
szak ra, sze xu a li tás ra utal vagy azt áb rá zol, vagy té má já nak 
meg ha tá ro zó ele me az erõ sza kos mó don meg ol dott konf -
lik tus.

(3) Ti los az olyan rek lám, amely gyer mek- vagy fi a tal -
ko rút ve szé lyes, erõ sza kos vagy a sze xu a li tást hang sú lyo -
zó hely zet ben mu tat be.

(4) Gyer mek jó lé ti alap el lá tást és gyer mek vé del mi szak -
el lá tást nyúj tó in téz mény ben, óvo dá ban, ál ta lá nos is ko lá -
ban és ál ta lá nos is ko lai ta nu ló kat fo ga dó kol lé gi um ban ti -
los a rek lám te vé keny ség. E ti la lom nem vo nat ko zik az
egész sé ges élet mód ra és a kör nye zet vé del mé re ne ve lés sel 
össze füg gõ, to váb bá a köz éle ti és kul tu rá lis te vé keny ség
vagy ese mény, va la mint az ok ta tá si te vé keny ség rek lám já -
ra, va la mint az ilyen te vé keny sé get foly ta tó, il let ve ilyen
ese ményt szer ve zõ vagy an nak meg valósulásához bár mi -
lyen for má ban hoz zá já ru lást nyúj tó vál lal ko zás ne vé nek,
véd je gyé nek vagy egyéb meg je lö lé sé nek az adott te vé -
keny ség gel, ese ménnyel köz vet le nül össze füg gõ meg je le -
ní té sé re.

9. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely a ne mi sé get sú lyo -
san sze mé rem sér tõ nyílt ság gal áb rá zol ja, kü lö nö sen ame -
lyik nemi ak tust vagy nemi szer vet nyíl tan áb rá zol (por -
nog ráf rek lám).

(2) Ti los a sze xu á lis szol gál ta tás rek lám ja. A sze xu á lis
szol gál ta tás fo gal mát és rek lá mo zá sá nak to váb bi kor lá to -
zá sa it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

(3) Ti los az olyan áru rek lám ja, amely ren del te té se sze -
rint sze xu á lis in ger kel tés re irá nyul.

(4) Nem kell al kal maz ni az (1) és (3) be kez dés sze rin ti
ti lal mat a sze xu á lis ter mé ken, to váb bá a sze xu á lis ter mé -
kek üz le tén be lül el he lye zett rek lám ra. A sze xu á lis ter -
mék, il let ve a sze xu á lis ter mé kek üz le te fo gal mát kü lön
jog sza bály ál la pít ja meg.

10. § Ti los az olyan áru rek lám ja, amely nek elõ ál lí tá sa
vagy for gal ma zá sa jog sza bály ba üt kö zik.

11. § Ti los a tu da to san nem ész lel he tõ rek lám.

Megtévesztõ reklám és az összehasonlító reklám

12. § (1) Ti los a meg té vesz tõ rek lám.

(2) A rek lám meg té vesz tõ jel le gé nek meg ál la pí tá sa kor
figye lembe kell ven ni kü lö nö sen a rek lám ban fog lalt azo -
kat a tá jé koz ta tá so kat, köz lé se ket, ame lyek

a) az áru jel lem zõ tu laj don sá ga i ra,
b) az áru árá ra vagy az ár meg ál la pí tá sá nak mód já ra,

va la mint az áru meg vé te lé nek, il let ve igény be vé te lé nek
egyéb szer zõ dé ses fel té te le i re, to váb bá

c) a rek lá mo zó meg íté lé sé re, így a rek lá mo zó jellem -
zõire, az õt meg il le tõ jo gok ra, va gyo ná ra, mi nõ sí té sé re, el -
nyert dí ja i ra
vo nat koz nak.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban az áru jel -
lem zõ tu laj don sá ga kü lö nö sen az áru ki vi te le zé se, össze té -
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te le, mû sza ki jel lem zõi, mennyi sé ge, szár ma zá si he lye,
ere de te, elõ ál lí tá sá nak vagy szol gál ta tá sá nak mód ja és
idõ pont ja, be sze rez he tõ sé ge, szál lí tá sa, al kal ma zá sa, a
hasz ná la tá hoz, fenn tar tá sá hoz szük sé ges is me re tek, adott
cél ra  való al kal mas sá ga, a hasz ná la tá tól vár ha tó ered mé -
nyek, ve szé lyes sé ge, koc ká za tai, egész ség re gya ko rolt ha -
tá sai, kör nye ze ti ha tá sai, ener gia fel hasz ná lá si is mér vei,
tesz te lé se, el len õr zött sé ge vagy an nak ered mé nye.

13. § (1) Az össze ha son lí tó rek lám
a) nem sért he ti más vál lal ko zás vagy an nak cég ne ve,

áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb meg je lö lé se jó hír ne vét,
b) nem ve zet het össze té vesz tés re a rek lá mo zó és az

azo nos vagy ha son ló te vé keny sé get foly ta tó más vál lal ko -
zás, il let ve an nak cég ne ve, áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb
meg je lö lé se kö zött,

c) nem ve zet het más vál lal ko zás vagy an nak cég ne ve,
áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb meg je lö lé se jó hír ne vé bõl
adó dó tisz tes ség te len elõny szer zés re, és

d) nem sért he ti más vál lal ko zás áru ja, il let ve an nak a
tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti -
lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Tpvt.) 6.  §-ában rög zí tett jel lem zõi után zá sá nak ti lal mát.

(2) Az össze ha son lí tó rek lám
a) ki zá ró lag azo nos ren del te té sû vagy azo nos szük ség -

le te ket ki elé gí tõ áru kat ha son lít hat össze,
b) tár gyi la go san kö te les össze ha son lí ta ni az áruk egy

vagy több lé nye ges, meg ha tá ro zó, jel lem zõ és el len õriz he -
tõ tu laj don sá gát,

c) ha tar tal maz za az áruk ára i nak össze ha son lí tá sát, kö -
te les azt tár gyi la go san be mu tat ni,

d) ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ ter mé kek össze ha -
son lí tá sa ese tén ki zá ró lag azo nos ere det meg je lö lé sû ter -
mé kek re vo nat koz hat.

(3) Jog sze rû össze ha son lí tó rek lám ese té ben a véd jegy -
jo go sult ki zá ró la gos hasz ná la ti joga alap ján nem lép het fel 
véd je gyé nek az össze ha son lí tó rek lám ban tör té nõ – a cél -
nak meg fe le lõ mó don meg valósuló – hasz ná la tá val szem -
ben, fel té ve, hogy a véd jegy hasz ná la ta el en ged he tet len az
össze ha son lí tás hoz és nem ha lad ja meg a fel tét le nül szük -
sé ges mér té ket.

Az egyes áruk reklámozására és az azokkal
összefüggésben történõ szponzorálásra vonatkozó

tilalmak és korlátozások

14. § (1) Ti los fegy ver, lõ szer, rob ba nó anyag és a köz -
biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz rek lám ja.

(2) Nem kell al kal maz ni az (1) be kez dés sze rin ti ti lal -
mat

a) a ki zá ró lag az (1) be kez dés sze rin ti ter mék for gal -
ma zá sá val vagy fel hasz ná lá sá val hi va tás sze rû en fog lal ko -
zó sze mé lyek szá má ra  szóló szak mai célú rek lám ra,

b) a fegy ver vagy lõ szer kü lön jog sza bály sze rin ti fegy -
ver szak üz let ben, il let ve an nak a fegy ver, il let ve lõ szer for -
gal ma zá sa cél já ból ki ala kí tott el kü lö ní tett he lyi sé gé ben,
va la mint a kü lön jog sza bály sze rint en ge dé lye zett lõ fegy -
ver-ki ál lí tá son el he lye zett rek lám já ra, és

c) a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz ki zá -
ró lag a kü lön jog sza bály sze rin ti üz le ten be lül el he lye zett
rek lám já ra.

15. § Ti los a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé -
lyes eb, to váb bá az ál lat vi a dal rek lám ja.

16. § Ti los em ber i szer vet, szö ve tet bár mi lyen fel hasz -
ná lás cél já ra rek lá moz ni.

17. § Ti los a ter hes ség meg sza kí tás, a ter hes ség meg sza -
kí tást vég zõ in téz mény, arra al kal mas esz köz vagy el já rás
rek lám ja.

18. § (1) Ti los al ko hol tar tal mú ital olyan rek lám ja,
amely

a) gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak szól,
b) gyer mek- vagy fi a tal ko rút mu tat be,
c) al ko hol tar tal mú ital mér ték te len fo gyasz tá sá ra ösz -

tö nöz, vagy ne ga tí van tün te ti fel az ön mér sék le tet, il let ve
az al ko hol fo gyasz tás tól  való tar tóz ko dást,

d) az al ko hol fo gyasz tá sát jobb fi zi kai tel je sít ménnyel
vagy jár mû ve ze tés sel kap csol ja össze,

e) olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko hol fo gyasz tá sa
hoz zá já rul a tár sa dal mi vagy sze xu á lis si ker hez,

f) azt ál lít ja vagy olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko -
hol nak gyó gyá sza ti tu laj don sá ga van, ser ken tõ vagy nyug -
ta tó ha tá sú,

g) azt ál lít ja vagy olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko -
hol sze mé lyes konf lik tu sok meg ol dá sá nak esz kö ze le het,
vagy

h) a ma gas al ko hol tar tal mat az ita lok po zi tív mi nõ sé gi
jel lem zõ je ként hang sú lyoz za.

(2) Ti los köz zé ten ni al ko hol tar tal mú ital rek lám ját
a) saj tó ter mék elsõ bo rí tó lap já nak kül sõ ol da lán, il let -

ve – hon lap ese tén – a nyi tó ol da lon,
b) szín ház ban vagy mo zi ban 20 óra elõtt, il let ve gyer -

mek-, il let ve fi a tal ko rú ak szá má ra ké szült mû sor szá mot
köz vet le nül meg elõ zõ en, an nak tel jes idõ tar ta ma alatt és
köz vet le nül azt köve tõen,

c) egy ér tel mû en já ték cél já ra szánt ter mé ken és an nak
cso ma go lá sán, és

d) köz ok ta tá si és egész ség ügyi in téz mény ben, to váb bá
ilyen in téz mény be já ra tá tól lég vo nal ban mért két száz mé -
te res tá vol sá gon be lül sza bad té ri rek lám hor do zón.

19. § (1) Ti los a do hány ter mék rek lám ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom ki ter jed a
do hány ter mék köz ve tett rek lám já ra is. Do hány ter mék
köz ve tett rek lám ja kü lö nö sen az a rek lám, amely
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a) a do hány ter mé ket köz vet le nül nem je lö li meg, de a
do hány ter mék kel össze füg gés be hoz ha tó bár mely más
meg je lö lés vagy áru jel zõ hasz ná la tá val al kal mas a do -
hány ter mék rek lá mo zá sá ra,

b) a do hány ter mé ket más áru el ne ve zé sé vel, meg je lö lé -
sé vel vagy áru jel zõ jé vel mu tat ja be, vagy

c) más árut do hány ter mék el ne ve zé sé vel, meg je lö lé sé -
vel vagy áru jel zõ jé vel mu tat be.

(3) Nem mi nõ sül do hány ter mék rek lám já nak az olyan
áru rek lá mo zá sa, amely nek el ne ve zé se, meg je lö lé se vagy
áru jel zõ je va la mely do hány ter mé ké vel meg egye zik, ha az
áru el ne ve zé se, meg je lö lé se vagy áru jel zõ je egy ér tel mû en
el kü lö nít he tõ a do hány ter mé ké tõl.

(4) Nem kell al kal maz ni az (1) be kez dés ben fog lalt
 tilalmat

a) a ki zá ró lag a do hány ter mék for gal ma zó i nak  szóló
szak mai célú rek lám ra,

b) arra a saj tó ter mék re, ame lyet nem az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok
(a továb biak ban: az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la mai) te -
rü le tén nyom tat tak és ad tak ki, és el sõd le ge sen nem az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma i nak te rü le tén  való for -
gal ma zás ra ál lí tot tak elõ,

c) az üz let ben a do hány ter mé kek for gal ma zá sá ra vo -
nat ko zó kü lön jog sza bály sze rint a do hány ter mék for gal -
ma zá sá ra szol gá ló el kü lö ní tett he lyen el he lye zett, ki zá ró -
lag a do hány áru meg ne ve zé sét, il let ve árát meg je le ní tõ
olyan rek lám ra, amely do hány ter mék-már ka ne ven ként
nem ha lad ja meg az A/5 (148×210 mm) mé re tet, és összes -
sé gé ben a do hány ter mék for gal ma zá sá ra szol gá ló el kü lö -
ní tett hely do hány ter mék hez  való hoz zá fé rés le he tõ sé gét
biz to sí tó hom lok za ti fe lü le té nek húsz szá za lé kát, de leg -
fel jebb üz le ten ként az A/1 (594×841 mm) mé re tet.

(5) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti rek lám nak tar tal -
maz nia kell az „A do hány zás sú lyo san ká ro sít ja az Ön és a
kör nye ze té ben élõk egész sé gét!” szö ve gû ál ta lá nos egész -
ség vé dõ fi gyel mez te tést, va la mint a ci ga ret ta fõ füst egy -
ség nyi mennyi sé gé ben lévõ kát rány-, ni ko tin- és szén-
mon oxid-tar ta lom szám sze rû ér té két. A fi gyel mez te tés
szö ve gét és a kát rány-, ni ko tin- és szén-mon oxid-tar ta lom -
ra vo nat ko zó ada to kat jól ol vas ha tó an, jól lát ha tó he lyen,
víz szin te sen nyom tat va, a hát tér bõl ki emel ve kell fel tün -
tet ni. A fi gyel mez te tés szö ve gé nek le kell fed nie a rek lám
fe lü le té nek leg alább har minc szá za lé kát.

(6) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti rek lám
a) nem szól hat gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak,
b) nem mu tat hat be gyer mek-, il let ve fi a tal ko rút,
c) nem hív hat fel túl zott do hány fo gyasz tás ra,
d) nem tün tet he ti fel a do hány zást egész sé ges te vé -

keny ség ként,
e) nem áb rá zol hat do hány zó sze mélyt,
f) nem hasz nál hat ja fel is mert sze mé lyi ség ké pét vagy

nyi lat ko za tát, és
g) nem tar tal maz hat moz gó ké pet, hang- vagy szag -

hatást.

20. § (1) Nem nyújt ha tó szpon zo rá lás do hány ter mék re
vo nat ko zó an

a) olyan ren dez vény hez, il let ve te vé keny ség hez, amely 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség több ál la mát érin ti vagy
azok ban zaj lik, vagy más mó don ha tá ro kon át nyú ló ha tás -
sal ren del ke zik,

b) sport-, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi ren dez vény hez
vagy te vé keny ség hez,

c) po li ti kai pár tok ren dez vé nyé hez vagy te vé keny sé gé -
hez.

(2) A do hány ipa ri vál lal ko zás a tárgy év ben rek lám ra és
szpon zo rá lás ra for dí tott ki adá sa i nak össze gét a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 31-éig hon lap ján és leg alább két or szá -
gos na pi lap ban köz zé te szi.

21. § (1) Ti los a gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak sze ren -
cse já ték ban  való rész vé te lé re fel szó lí tó rek lám.

(2) Ti los köz zé ten ni sze ren cse já ték hoz kap cso ló dó rek -
lá mot olyan saj tó ter mék ben, amely alap ve tõ en gyer mek-,
il let ve fi a tal ko rú ak hoz szól.

22. § (1) Ti los köz zé ten ni te met ke zé si szol gál ta tás rek -
lám ját egész ség ügyi in téz mény te rü le tén, épü le té nek fa lán 
és ke rí té sén, va la mint – az erre a cél ra ki je lölt hely ki vé te -
lé vel – te me tõ te rü le tén. E kor lá to zás nem vo nat ko zik a te -
met ke zé si szol gál ta tók ne vét és te lep he lyé nek cí mét, el ér -
he tõ sé gét, va la mint a nyúj tott szol gál ta tás tel jes kö rû sé gé -
re uta ló meg jegy zést az egyes szol gál ta tók meg kü lön böz -
te té se nél kül, ábé cé sor rend ben tar tal ma zó, az egész ség -
ügyi in téz mény in for má ci ós iro dá já ban el he lye zett tá jé -
koz ta tó ra.

(2) Te met ke zé si szol gál ta tás ról  szóló rek lám ban – a
szol gál ta tó hon lap ján köz zé tett rek lám ki vé te lé vel – csak a 
szol gál ta tó neve, meg kü lön böz te tõ meg je lö lé se, el ér he tõ -
sé gé nek mód ja és idõ tar ta ma, va la mint a „te met ke zés”
szó, il let ve a nyúj tott szol gál ta tá sok nak és azok dí já nak
tárgy sze rû – ke gye le ti jo go kat nem sér tõ – fel so ro lá sa tün -
tet he tõ fel.

Felelõsségi szabályok

23. § (1) Az e tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér -
té sé ért – a (2)–(7) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – a
rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó és a rek lám köz zé te võ je is
fe le lõs. Az e ren del ke zé sek meg sze gé sé vel oko zott ká rért
a rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó és a rek lám köz zé te võ je
egye tem le ge sen fe le l.

(2) A rek lám köz zé te võ je a rek lám tar tal má ból ere dõ
jog sér tés ese tén

a) amennyi ben az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta -
tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII.
tör vény (a továb biak ban: Ektv.) sze rin ti köz ve tí tõ szol gál -
ta tó nak mi nõ sül, men te sül a fe le lõs ség alól, ha ele get tett
az Ektv. 8–12.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek,
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b) az a) pont ban nem sza bá lyo zott ese tek ben – a c) pont 
ki vé te lé vel – csak ak kor fe le lõs, ha a rek lám tar tal mát te -
vé keny sé ge so rán meg is mer te vagy meg is mer het te, il let ve

c) a cím zett len rek lám kül de mé nyek tar tal má ért fe le lõs -
ség gel nem tar to zik.

(3) A 4.  §-ban fog lalt ren del ke zés meg sér té sé ért a ma -
ga tar tá si kó de xet ki dol go zó, a kó dex fe lül vizs gá la tá ért, il -
let ve a ma gu kat a kó dex nek alá ve tõ vál lal ko zá sok ál ta li
be tar tá sa el len õr zé sé ért fe le lõs sze mély vagy sze mé lyek
fe lel nek.

(4) Az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok, va -
la mint az 5.  § (2) be kez dé se alap ján adott nyi lat ko zat tar -
tal má ért és  valódiságáért a rek lá mo zó fe le l.

(5) Az 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség meg sér té sé ért a rek lám köz zé te võ je fe le l.

(6) A 12.  §-ban és a 13.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té sé ért a rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám köz zé -
te võ je csak annyi ban fe le l, amennyi ben a jog sér tés a rek -
lám meg je le ní té si mód já val össze füg gõ olyan ok ból ered,
amely nem a rek lá mo zó ki fe je zett uta sí tá sa vég re haj tá sá -
nak a kö vet kez mé nye.

(7) A 20.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té sé ért a
szpon zo rá lást nyúj tó és a szpon zo rá lást el fo ga dó vál lal ko -
zás egy aránt fe le lõs.

Eljárás a tör vény rendelkezéseinek megsértése esetén

24. § (1) A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re, to váb bá a
til tott szpon zo rá lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té -
se ese tén – a (2) és a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el.

(2) A 12.  §-ban és a 13.  §-ban fog lal tak ba üt kö zõ rek -
lám, va la mint az e ren del ke zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra
ösz tön zõ ma ga tar tá si kó dex ese tén a Gaz da sá gi Ver seny -
hi va tal vagy a bí ró ság jár el a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint.

(3) A 12.  §-ban és a 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
meg sér té sé nek, va la mint a ma ga tar tá si kó dex e ren del ke -
zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra ösz tön zõ vol tá nak meg ál la -
pí tá sa a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal, a 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak meg sér té sé nek, va la mint a ma ga tar tá si kó -
dex e ren del ke zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra ösz tön zõ vol -
tá nak meg ál la pí tá sa a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.

(4) Az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál -
ta tás és – a be széd cé lú te le fon hí vás ki vé te lé vel – elekt ro -
ni kus hír köz lés út ján meg valósuló rek lám te kin te té ben a
6.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a Nem ze -
ti Hír köz lé si Ha tó ság jár el az Ektv.-ben meg ha tá ro zot tak
sze rint.

(5) Az e tör vény sze rin ti el já rás le foly ta tá sa nem zár ja ki 
azt, hogy a sé rel met szen ve dett fél az e tör vény ren del ke -

zé se i nek meg sér té sé re ala pí tott pol gá ri jogi igé nyét köz -
vet le nül a bí ró ság elõtt ér vé nye sít se.

25. § Az el já rás a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket meg sér tõ rek lám köz zé té te lét, a
til tott szpon zo rá lást meg valósító ren dez vény vagy te vé -
keny ség be fe jez tét, il let ve a ma ga tar tá si kó dex jog sér tõ
ren del ke zé se al kal ma zá sá nak meg szû né sét kö ve tõ há rom
éven túl nem in dít ha tó meg.

26. § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a fo gyasz tó vé de lem -
rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény (a továb biak ban: Fgytv.)
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A do hány ter mék rek lám já ra, va la mint a do hány ter -
mék kel össze füg gõ szpon zo rá lás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek meg sér té se  miatti el já rást ügy fél ként kez de mé nyez ni
jo go sul tak a nem do hány zók vé del mét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek is.

(3) Az el já ró ha tó ság el len õr zé se ke re té ben kér he ti az
5. § (3) be kez dé se, va la mint a 6. § (5) be kez dé se sze rin ti
nyil ván tar tás be mu ta tá sát, azt mint szem le tár gyat le fog lal -
hat ja.

(4) E tör vény ren del ke zé sei – a 24. § (2) és (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az Fgytv. al kal ma zá -
sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

(5) A mû sor szol gál ta tó val szem ben ki sza bott bír sá got a
Mû sor szol gál ta tá si Alap ba kell be fi zet ni.

27. § Az el já ró ha tó ság, il let ve a bí ró ság a még köz zé
nem tett rek lám köz zé té te lét meg tilt ja, ha meg ál la pít ja,
hogy a rek lám – köz zé té te le ese tén – a gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zés be üt köz ne. A köz zé -
té tel meg til tá sa mel lett bír ság ki sza bá sá nak nincs he lye.

28. § (1) Ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a 24. § (2) és
(3) be kez dé se, il let ve a 31.  § alap ján jár el, el já rá sá ra a
Tpvt.-nek a Tpvt. III. fe je ze té nek ren del ke zé se i be üt kö zõ
ma ga tar tá sok kal szem be ni el já rás ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni a 29. § (1) be kez dé sé -
ben, a 30.  §-ban, to váb bá a 27.  §-ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) Ha a bí ró ság a 24. § (2) és (3) be kez dé se alap ján jár
el, el já rá sá ra al kal maz ni kell a Tpvt. 86–88.  §-át, va la mint
a 29. § (2) be kez dé sé ben, a 30. § (4) be kez dé sé ben, to váb -
bá a 27.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket is.

29. § (1) A rek lá mo zó az el já ró ha tó ság fel hí vá sá ra a
rek lám ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságát iga zol ni kö te -
les. Ha a rek lá mo zó nem tesz ele get en nek a kö te le zett ség -
nek, úgy kell te kin te ni, hogy a tény ál lí tás nem fe lel t meg a
 valóságnak. Erre a rek lá mo zót a ha tó ság fel hí vá sá ban
 figyelmeztetni kell.

(2) A bí ró ság a 24. § (3) és (5) be kez dé se sze rin ti el já rá -
sá ban a rek lám ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságának bi zo -
nyí tá sa a rek lá mo zót ter he li.
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30. § (1) A Tpvt. 70.  §-ának (1) be kez dé sé tõl el té rõ en, a
vizs gá ló vég zés sel vizs gá la tot rend el el min den olyan eset -
ben, ami kor e tör vény azon ren del ke zé se i nek meg sér té se
 valószínûsíthetõ, ame lyek al kal ma zá sa a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A Tpvt. 72.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak al kal ma -
zá sá val a 27.  § sze rin ti in téz ke dés is el ren del he tõ.

(3) A Tpvt. 75.  §-a sze rin ti kö te le zett ség vál la lás al kal -
ma zá sá nak ak kor is he lye le het, ha az ügy fél a vizs gált ma -
ga tar tás sal idõ köz ben fel ha gyott. Ilyen eset ben a ma ga tar -
tás meg is mét lé sé tõl  való tar tóz ko dás ra vál lal ha tó kö te le -
zett ség.

(4) A Tpvt. 88/B.  §-ának (1)–(6) be kez dé sét a 24. §
(5) be kez dé se sze rin ti pe rek ben is meg fele lõen al kal maz ni 
kell, ha a 24. § (3) be kez dé se sze rint az el já rás a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal ha tás kö ré be tar toz na.

31. § (1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let vég re haj tá sát a 2006/114/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány el vet át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt -
kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben
a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lát ja el.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal mó do sí -
tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen
jár el.

(3) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
2006/114/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át -
ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so ro lá sát.

Módosuló jogszabályok

32. § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Szjtv.) 1.  §-ának (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Sze ren cse já ték ban – a 16.  § sze rin ti nem fo lya ma -
to san szer ve zett sor so lá sos já ték ki vé te lé vel – 18 éven alu -
li sze mé lyek nem ve het nek részt.”

33. § A mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § Ti los bár mi lyen esz köz zel terhességmegszakí -
tásra ösz tö nöz ni vagy azt nép sze rû sí te ni.”

34. § A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 20.  §-ának r) pont já ban a „gaz da sá gi rek lám -
te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény 2.  § g) pont -
ja ál tal” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi rek lám te vé keny -
ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló tör -
vény ben” szö veg lép.

35. § (1) A ku ta tás és a köz vet len üz let szer zés cél ját
szol gá ló név- és lak cím ada tok ke ze lé sé rõl  szóló 1995. évi
CXIX. tör vény (a továb biak ban: Katv.) 2.  §-a (1) be kez dé -
sé nek 4–6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán]

„4. Köz vet len üz let szer zés (di rekt mar ke ting): azok nak
a köz vet len meg ke re sés mód sze ré vel vég zett, tá jé koz ta tó
te vé keny sé gek nek és ki egé szí tõ szol gál ta tá sok nak az
összes sé ge, ame lyek nek cél ja ter mé kek vagy szol gál ta tá -
sok ér té ke sí té sé vel, szol gál ta tá sá val vagy ela dá sösz tön zé -
sé vel köz vet len kap cso lat ban álló, a gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló
2008. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Grt.) 3.  §-ának 
d) pont ja sze rin ti rek lám to váb bí tá sa a fo gyasz tók vagy
 kereskedelmi part ne rek (a továb biak ban együtt: ügy fe lek)
ré szé re.

5. Üz let szer zé si lis ta: ki zá ró lag pos tai cím zett rek lám -
kül de mé nyek út ján a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se sze rint
rek lá mok köz lé se cél já ból a kap cso lat fel vé telt és kap cso -
lat tar tást szol gá ló, ki zá ró lag az ügy fél ne vét, lak cí mét, ne -
mét, szü le té si he lyét és ide jét, az ügy fél ér dek lõ dé si kö ré re 
vo nat ko zó in for má ci ót, va la mint csa lá di ál la po tát tar tal -
ma zó lis ta.

6. Ti lal mi lis ta: azon érin tet tek név- és lak cím ada ta i -
nak a nyil ván tar tá sa, akik meg til tot ták, il let ve – a köz vet -
len üz let szer zõ szerv erre irá nyu ló elõ ze tes meg ke re sé se
el le né re – nem já rul tak hoz zá, hogy sze mé lyes ada ta i kat az 
e tör vény ben meg ha tá ro zott kap cso lat fel vé te li lis ta vagy
üz let szer zé si lis ta cél já ból fel hasz nál ják, vagy meg til tot -
ták azok e cél ból tör té nõ to váb bi ke ze lé sét.”

(2) A Katv. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek 9. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán]

„9. Kap cso lat fel vé te li lis ta: ki zá ró lag a köz vet len üz let -
szer zés cél já ból kül den dõ kül de mé nyek fo ga dá sá hoz  való
hoz zá já ru lás be szer zé se ér de ké ben az ügy fe lek kel  való
kap cso lat fel vé telt szol gá ló, leg fel jebb az ügy fél ne vét,
lak cí mét, elekt ro ni kus le vél cí mét vagy elekt ro ni kus hír -
köz lé si azo no sí tó ját, ne mét, szü le té si he lyét és ide jét, az
ügy fél ér dek lõ dé si kö ré re vo nat ko zó in for má ci ót, va la -
mint csa lá di ál la po tát tar tal ma zó lis ta.”

(3) A Katv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(1) A tu do má nyos ku ta tó, a köz vé le mény-ku ta tó és a
pi ac ku ta tó kap cso lat fel vé tel és kap cso lat tar tás cél já ból,
va la mint a köz vet len üz let szer zõ szerv ki zá ró lag a kap cso -
lat fel vé te li lis ta, il let ve – a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti eset ben – az üz let szer zé si lis ta össze ál lí tá sa cél já -
ból, ille tõ leg az ál ta luk az ada tok ke ze lé sé re, át vé te lé re
meg bí zott szerv név- és lak cím ada tot a kö vet ke zõ for rás -
ból gyûjt het, il let ve hasz nál hat fel:”

(4) A Katv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ból név- és lak cím ada tok az aláb bi ak sze rint igé -
nyel he tõk]

„c) a kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta össze -
ál lí tá sá hoz az Nytv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek c), d) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott szem pont, va la mint a csa lá di
ál la pot”

[sze rin ti meg osz lás ban]

(5) A Katv. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adat ke ze lés meg szün te té sén a meg sem mi sí tést
vagy az ano ni mi zá lást, köz vet len üz let szer zés ese tén pe -
dig – ha a meg szün te tés a (3) be kez dés b) pont ján ala pul –
egy ide jû leg a 21.  § sze rin ti ti lal mi lis tá ra tör té nõ fel vé telt
kell ér te ni.”

(6) A Katv. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § (1) A köz vet len üz let szer zõ szerv a jog sze rû te vé -
keny sé gé nek vég zé sé hez szük sé ges lis ták össze ál lí tá sá hoz 
a kap cso lat fel vé tel, il let ve – a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti eset ben – kap cso lat fel vé tel vagy kap cso lat tar tás
cél já ból név- és lak cím ada to kat csak a 3.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott for rás ból ve het át, és az e tör vény ben,
il let ve a Grt.-ben elõ írt fel té te lek tel je sí té se ese tén gyûjt -
het.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja te kin te té ben ügy -
fél nek vagy tá mo ga tó nak az te kint he tõ, aki – a ter mé kek re
vagy szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó an in for má ci ó kat kér ve,
vagy nyil vá no san köz zé tett rek lám ra vagy egyéb ke res ke -
del mi kom mu ni ká ci ó ra vá la szol va – a maga ré szé rõl is ki -
fe je zet ten kap cso la to kat kez de mé nye zett és en nek so rán
név- és lak cím ada ta it az adat ke ze lõ köz vet len üz let szer zõ
szerv nek át ad ta, to váb bá ezek nek az ada tok nak a to váb bi
ke ze lé sé hez hoz zá já rult.”

(7) A Katv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A kap cso lat fel vé te li, il let ve az üz let szer zé si
lis tán sze rep lõ név- és lak cím ada tok har ma dik sze mély ré -
szé re – a 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja ki vé te lé vel – csak
kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta cél já ra, ak kor
ad ha tók át, ha eh hez az érin tet tek a har ma dik szerv ne vé -
nek és te vé keny sé gé nek is me re té ben írás ban hozzájá -
rultak.

(2) Adat át adás ese tén a kap cso lat fel vé te li, il let ve az üz -
let szer zé si lis ta fel hasz ná lá sá nak fel té te le it az adat át adó és 
az adat át ve võ szer zõ dés ben ha tá roz za meg. A kap cso lat -
fel vé te li lis tá ról csak kap cso lat fel vé tel, az üz let szer zé si
lis tá ról pe dig csak kap cso lat fel vé tel, il let ve kap cso lat tar -
tás cél já ból tör tén het adat át adás. Az (1) be kez dés ben elõ írt 
fel té te lek hi á nyá ban meg kö tött szer zõ dés sem mis.

(3) A kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta nem
kap csol ha tó össze pi ac ku ta tás cél já ra gyûj tött adat ál lo -
mánnyal.”

(8) A Katv. 21.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz vet len üz let szer zõ szerv nek nyil ván tar tást
( tilalmi lis tát) kell ve zet nie azok nak az érin tet tek nek a
név- és lak cím ada ta i ról, akik kér ték ada ta ik ke ze lé sé nek
az adott cél ból tör té nõ meg szün te té sét, vagy ah hoz – a
köz vet len üz let szer zõ szerv erre irá nyu ló elõ ze tes meg ke -
re sé se el le né re – nem já rul tak hoz zá, il let ve az ada tok át -
vé te le után a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer vé -
nél él tek az adat le til tás jo gá val.

(2) A ti lal mi lis ta cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a raj ta
sze rep lõ érin tet tek ada tai is mé tel ten ne ke rül je nek át vé tel -
re, har ma dik sze mély nek át adás ra, ille tõ leg új kap cso lat -
fel vé te li vagy üz let szer zé si lis tá ra fel vé tel re. A ti lal mi lis -
tán sze rep lõ érin tet tek tõl köz vet len üz let szer zé si cél ból
kül de mény fo ga dá sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru lás nem kér -
he tõ, il let ve rek lám kül de mény nem küld he tõ, ki vé ve, ha a
ti la lom csak egye di leg meg ha tá ro zott cél ra vo nat ko zik.”

(9) A Katv.

a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „üz let fél”
szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg,

b) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz vet len üz let szer -
zé si” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat fel vé te li, il let ve üz -
let szer zé si” szö veg,

c) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az „és
k) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „pont já ban meg ha tá -
ro zott bár mely szem pont, va la mint a csa lá di ál la pot” szö -
veg,

d) 19.  §-ában az „a te vé keny sé gét” szö veg rész he lyé be
az „az adat ke ze lé si te vé keny sé get”, az „és csak ab ban az
eset ben” szö veg rész he lyé be az „és az Avtv. sze rin ti har -
ma dik or szág ba csak ab ban az eset ben” szö veg,

e) 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „az üz let -
szer zé si lis tá ra  való fel vé te lét” szö veg rész he lyé be az
„a kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis tán  való sze -
re pel te té sét” szö veg,

f) 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „üz let szer -
zé si” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat fel vé te li, il let ve üz -
let szer zé si” szö veg,

g) 21.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „19.  §” szö veg rész
he lyé be a „20.  §” szö veg

lép.

36. § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
201.  §-a és azt meg elõ zõ al címe he lyé be a kö vet ke zõ al cím 
és ren del ke zés lép, egy ide jû leg a tör vény a kö vet ke zõ
201/A. és 201/B.  §-sal egé szül ki:

,,A rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó kü lö nös
rendelke zések

201.  § A fi a tal ko rú a kat be té tel he lye zés re, hi tel fel vé tel -
re vagy egyéb pénz ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re fel hí -
vó rek lá mot hi tel in té zet mint rek lá mo zó ese té ben leg alább 
két or szá gos na pi lap ban, szö vet ke ze ti hi tel in té zet mint
rek lá mo zó ese té ben pe dig leg alább egy na pi lap ban és egy
or szá gos na pi lap ban köz zé kell ten ni.
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201/A.  § Ti los a sor so lás ra vo nat ko zó rek lám. E ti la lom
nem vo nat ko zik a nye re mény be tét-sor so lás ra.

201/B.  § A 201.  §-ban és a 201/A.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár
el a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és
egyes kor lá ta i ról  szóló 2008. évi XLVIII. tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint. E ren del ke zé sek a fogyasztó -
védelemrõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény al kal ma zá sá ban
fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

37. § Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 162.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az em ber i be avat ko zás nél kü li, au to ma ti zált hí vó -
rend szer vagy elõ fi ze tõi kap cso lat lét re ho zá sá ra szol gá ló
más au to ma ti zált esz köz az elõ fi ze tõ te kin te té ben csak ak -
kor al kal maz ha tó köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás,
köz vé le mény- és pi ac ku ta tás cél já ra, ha eh hez az elõ fi ze tõ
elõ ze tesen hoz zá já rult.

(2) Ti los köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás, köz vé le -
mény- vagy pi ac ku ta tás, va la mint a gaz da sá gi rek lám te vé -
keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló
2008. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Grt.) 6.  §-ának 
ha tá lya alá nem tar to zó köz vet len üz let szer zés, il let ve
egyéb, a Grt. sze rin ti rek lám nak nem mi nõ sü lõ tájékoz -
tatás cél já ból olyan elõ fi ze tõ vel kap cso la tot kez de mé -
nyez ni, aki úgy nyi lat ko zott, hogy nem kí ván ilyen kap -
cso lat fel vé telt fo gad ni.”

38. § A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény
2.  §-ának 2. pont já ban a „gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl
 szóló 1997. évi LVIII.” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes korlá -
tairól  szóló” szö veg lép.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba,
el já rá si sza bá lya it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 3.  § a) pont ja, az 5. § (4) be kez dé se, a 19.  §, a 23. §
(5) be kez dé se, va la mint a 42.  § 2009. már ci us 1-jén lép ha -
tály ba.

40. § Ha tá lyát vesz ti
a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi

LVIII. tör vény 1.  §-a, 2.  §-ának a), b) és d)–x) pont ja,
3–11.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé se, 12.  §-a (2) be kez dé sé -
nek be ve ze tõ szö ve gé ben a „vagy al ko hol tar tal mú ital”
szö veg rész, 13.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint
14–25/A.  §-a,

b) az Szjtv. 36/A.  §-ának (3) be kez dé se,
c) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

122.  §-ának (12) be kez dé se,

d) a Katv. 2.  §-ának (2) be kez dé se és 22.  §-a,
e) a Hpt. 202.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint

206/A.  §-a,
f) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény

203.  §-ának (2) be kez dé se,
g) az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi

XXVIII. tör vény 24/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , rek -
lá mo zá sa, hir de té se” szö veg rész,

h) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 27.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,

i) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 25. pont ja,
8.  §-át meg elõ zõ al cím, 8. és 9.  §-a.

41. § A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997.
évi LVIII. tör vény 12.  §-a (2) és (3) be kez dé sé nek, 13.  §-a
(1)–(4) be kez dé sé nek és 13/A.  §-ának meg sér té se  miatt a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el, az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint.

42. § Ha tá lyát vesz ti a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl
 szóló 1997. évi LVIII. tör vény.

43. § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a
Katv. 21.  §-a sze rin ti ti lal mi lis tán sze rep lõ sze mé lye ket a
Katv. e tör vénnyel mó do sí tott 21.  §-a sze rin ti ti lal mi lis tán
to vább kell sze re pel tet ni.

(2) A 6.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az e tör vény ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en a köz vet len üz let szer zõ szerv, il let -
ve az ál ta la az ada tok ke ze lé sé re, át vé te lé re a Katv.-vel
össz hang ban meg bí zott szerv ál tal ke zelt köz vet len üz let -
szer zé si lis tán sze rep lõ ter mé sze tes sze mély érin tet tek ré -
szé re elõ ze tes és ki fe je zett hoz zá já ru lá suk nél kül 2009.
má jus 31-ig le het köz vet len üz let szer zés mód sze ré vel – az
Ektv. sze rin ti elekt ro ni kus hir de tés ki vé te lé vel – rek lá mot
tar tal ma zó kül de ményt kül de ni. Ha az érin tett 2009. má jus 
31-ig nem tett a 6. § (1) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru ló nyi -
lat ko za tot, ada tai köz vet len üz let szer zé si cél ból a továb -
biak ban nem ke zel he tõk, azo kat tö röl ni kell.

(3) A 6.  §-tól el té rõ en, a vál lal ko zás – ha az érin tett sze -
mély kap cso lat tar tás ra szol gá ló elekt ro ni kus le ve le zé si
 címéhez egy áru ér té ke sí té se so rán jog sze rû en ju tott hoz -
zá –, ugyan ez a vál lal ko zás 2009. má jus 31-ig fel hasz nál -
hat ja eze ket az ada to kat sa ját ha son ló áru i nak rek lá mo zá sa 
cél já ból elekt ro ni kus hir de tés kül dé sé re. Ez eset ben biz to -
sí ta ni kell, hogy a rek lám cím zett je az elekt ro ni kus hir de -
tés meg kül dé sét in gye ne sen, kor lá to zás és in do ko lás nél -
kül meg tilt has sa. A meg til tás le he tõ sé gé re egy ér tel mû en
és fel tû nõ mó don fel kell hív ni az érin tett sze mély fi gyel -
mét mind a kap cso lat tar tói ada tok gyûj té se kor, mind a ké -
sõb bi ek ben, az egyes elekt ro ni kus hir de té sek meg kül dé se -
kor.

(4) A köz vet len üz let szer zõ szerv az érin tett sze mély nek 
az e tör vény hatályba lépését kö ve tõ elsõ al ka lom mal tör té -
nõ meg ke re sé se so rán, de leg ké sõbb 2009. má jus 31-ig kö -
te les a köz vet len üz let szer zé si lis tán sze rep lõ érin tett ter -
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mé sze tes sze mé lye ket – a 6.  § (7) be kez dé se sze rin ti tar ta -
lom mal – tá jé koz tat ni a pos tai cím zett rek lám kül de mé -
nyek kül dé sé nek a 6.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg til tá sa
le he tõ sé gé rõl.

44. § (1) A 32.  §-t meg elõ zõ al cím és a 32–38.  §, va la -
mint a 40.  § 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) A 41.  § és a 42.  § 2009. már ci us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) A 43.  § 2009. jú ni us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) E § 2009. jú ni us 2-án ha tá lyát vesz ti.

45. § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/114/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a meg té vesz tõ és össze ha -
son lí tó rek lám ról (ko di fi kált vál to zat) [a 2.  §, a 3.  § d),
g)–i) és r) pont, a 12.  §, a 13. § (1) és (2) bek., a 23.  § (3) és
(6) bek., a 24. § (2) és (3) bek., és a 27–29.  §, va la mint a
30. § (1) és (4) bek.],

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/33/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a tag ál la mok do hány ter mé kek rek -
lá mo zá sá ra és szpon zo rá lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek kö ze lí té sé rõl, az
5. cikk (2) be kez dé se ki vé te lé vel [a 3.  § a) és p) pont, a
19. § (1) és (2) bek., (4) bek. a) és b) pont, a 20.  §, a 23. §
(7) bek. és a 26. § (2) bek.],

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 97/36/EK és a
2007/65/EK irány el vek kel mó do sí tott – 89/552/EGK
irány el ve (1989. ok tó ber 3.) a tag ál la mok au di o vi zu á lis
mé dia szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vo nat ko zó egyes tör vényi, 
ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek össze han -
go lá sá ról, 3e. cikk (1) be kez dés e) pont ja és 15. cikk
[a 18.  § (1) bek.].

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) és (6) be kez dés [a 28. §
(1) bek., a 30. § (3) bek. és a 31. § (1) bek.],

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
[a 31. § (2) bek.],

c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már ci us
17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek
a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való végrehaj -
tásáról  szóló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
[a 31.  § (2) bek.].

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
169/2008. (VI. 28.) Korm.

ren de le te

a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za tá nak
tõ ke kö ve tel mé nyé rõl

A Kor mány a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs -
dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé -
keny sé gek sza bá lya i ról szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény 180. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a be fek te té si vál lal ko zás ra ter -
jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. mû kö dé si koc ká zat: a nem meg fe le lõ vagy rosszul

mû kö dõ bel sõ fo lya ma tok ból, sze mé lyek bõl és rend sze -
rek bõl vagy kül sõ ese mé nyek bõl ere dõ vesz te ség koc ká -
za ta, amely ma gá ba fog lal ja a jog sza bály ban, szer zõ dés -
ben vagy bel sõ sza bály zat ban fog lal tak meg sér té se vagy
nem tel je sí té se miatt le het sé ges vesz te ség koc ká za tát is,

2. Fel ügye let: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te.

2. §

(1) A be fek te té si vál lal ko zás – a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyét

a) az alap ve tõ mu ta tó mód szer,
b) a szten derd mód szer,
c) a fej lett mé ré si mód szer,
d) az alap ve tõ mu ta tó mód szer és a szten derd mód szer

együt tes,
e) a fej lett mé ré si mód szer és az alap ve tõ mu ta tó mód -

szer együt tes, vagy
f) a fej lett mé ré si mód szer és a szten derd mód szer együt tes

al kal ma zá sá val szá mít ja ki. A b)–f) pont sze rin ti mód szer
a Fel ügye let en ge dé lye alap ján al kal maz ha tó.

(2) Ha a be fek te té si vál lal ko zás nem ren del ke zik a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, 
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör vény 5. §-a (1) be kez dé sé -
nek c) és f) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta -
tá si te vé keny ség vég zé sé re en ge déllyel, ak kor a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek össze ge nem le het ke ve -
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sebb az elõ zõ év ben fel me rült mû kö dé si költ ség össze gé -
nek hu szon öt szá za lé ká nál.

(3) A szten derd mód szert al kal ma zó be fek te té si vál lal -
ko zás a mér leg fõ össze gé nek leg alább 20%-os csök ke né se
ese tén, a Fel ügye let en ge dé lyé vel tér het át az alap ve tõ
 mutató mód szer al kal ma zá sá ra.

(4) A fej lett mé ré si mód szert al kal ma zó be fek te té si vál -
lal ko zás a mér leg fõ össze gé nek leg alább 20%-os csök ke -
né se ese tén, a Fel ügye let en ge dé lyé vel tér het át az alap -
vetõ mu ta tó mód szer vagy a szten derd mód szer alkalma -
zására.

(5) Az alap ve tõ mu ta tó mód szer ese tén a mû kö dé si koc -
ká zat tõ ke kö ve tel mé nye a 3. § sze rint meg ha tá ro zott
irány adó mu ta tó 15%-a.

(6) A szten derd mód szer ese tén a mû kö dé si koc ká zat
 tõkekövetelménye a 4. § sze rint meg ha tá ro zott irány adó
mu ta tó ér té ke.

Alap ve tõ mu ta tó mód szer

3. §

(1) Az irány adó mu ta tó a net tó ka mat be vé tel és net tó
nem ka mat jel le gû be vé tel össze gé nek há rom éves át la ga.

(2) Az át la got a meg elõ zõ há rom év könyv vizs gá lói
 záradékkal el lá tott éves be szá mo ló ja alap ján kell ki szá mí -
ta ni. Ha könyv vizs gá lói zá ra dék kal el lá tott éves be szá mo -
ló nem áll ren del ke zés re, ak kor a be fek te té si vál lal ko zás
üz le ti ter vé ben sze rep lõ be csült ér ték is al kal maz ha tó.

(3) Ha a net tó ka mat be vé tel és a net tó nem ka mat jel le gû
be vé tel össze ge ne ga tív vagy nul la, a há rom éves át lag szá -
mí tá sa so rán ezt az ér té ket nem le het fi gye lem be ven ni. Az 
irány adó mu ta tó szá mí tá sa so rán a po zi tív ér té kek össze -
gét kell el osz ta ni a po zi tív ér té kek szá má val.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás nak
a) a net tó ka mat be vé tel szá mí tá sa kor
aa) a ka pott ka mat és ka mat jel le gû be vé te lek,
ab) a fi ze tett ka mat és ka mat jel le gû rá for dí tá sok,
b) a net tó nem ka mat jel le gû be vé tel szá mí tá sa kor
ba) a rész vé nyek bõl és egyéb rög zí tett ka ma to zá sú, vál -

to zó ho za mú ér ték pa pí rok ból szár ma zó be vé te lek,
bb) a ka pott ju ta lék- és díj be vé te lek,
bc) a fi ze tett ju ta lék- és díj rá for dí tá sok,
bd) a pénz ügyi mû ve le tek net tó ered mé nye,
be) az egyéb üz le ti te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te lek

össze gét kell fi gye lem be ven ni.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti be vé te lek, rá for dí tá sok és
ered mény a be fek te té si vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké -
szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
szó ló kor mány ren de let sze rin ti ered mény ki mu ta tás kö vet -
ke zõ té te le it fog lal ják ma guk ban:

a) a ka pott ka mat és ka mat jel le gû be vé te lek kö zött kell
fi gye lem be ven ni a ke res ke del mi te vé keny ség be vé te lei
kö zött a for ga tá si célú ér ték pa pí rok kal össze füg gés ben
 kimutatott ka mat be vé te lek és ka mat be vé telt csök ken tõ
 tételek össze gét, va la mint a nem for gal ma zá si pénz ügyi
mû ve le tek be vé te lei kö zött ki mu ta tott ka pott ka ma tok és
ka mat jel le gû be vé te lek össze gét,

b) a fi ze tett ka mat és ka mat jel le gû rá for dí tá sok kö zött
kell fi gye lem be ven ni a ke res ke del mi te vé keny ség rá for dí -
tá sai kö zött ki mu ta tott ka mat rá for dí tá sok össze gét, va la -
mint a nem for gal ma zá si pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai
kö zött ki mu ta tott fi ze tett ka ma tok és ka mat jel le gû ki fi ze -
té sek össze gét,

c) a rész vé nyek bõl és egyéb rög zí tett ka ma to zá sú, vál -
to zó ho za mú ér ték pa pí rok ból szár ma zó be vé te lek kö zött
kell fi gye lem be ven ni a ke res ke del mi te vé keny ség be vé te -
lei kö zött sze rep lõ, a for ga tá si célú rész vé nyek, ré sze se dé -
sek, be fek te té si je gyek után ka pott, járó osz ta lék, ré sze se -
dés, ho zam össze gét,

d) a ka pott ju ta lék- és díj be vé te lek kö zött kell fi gye lem -
be ven ni a bi zo má nyo si te vé keny ség be vé te le it, az ér ték -
pa pír for ga lom ba ho za tal szer ve zé si te vé keny ség be vé te -
le it, a le tét ke ze lé si, le té ti õr zé si, port fo lió-ke ze lé si te vé -
keny ség be vé te le it, az egyéb be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny ség be vé te le it, va la mint a pénz ügyi mû ve le tek egyéb
be vé te lei díj be vé tel jel le gû té te le i nek össze gét,

e) a fi ze tett ju ta lék- és díj rá for dí tá sok kö zött kell fi gye -
lem be ven ni a bi zo má nyo si te vé keny ség rá for dí tá sa it, az
ér ték pa pír for ga lom ba ho za tal szer ve zé si te vé keny ség
 ráfordításait, a le tét ke ze lé si, le té ti õr zé si, portfolió-keze -
lési te vé keny ség rá for dí tá sa it, az egyéb be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség rá for dí tá sa it, va la mint a pénz ügyi
mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai díj rá for dí tás jel le gû té te le i -
nek össze gét,

f) a pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye kö zött kell fi gye -
lem be ven ni a ke res ke del mi te vé keny ség be vé te lei és
 ráfordításai a)–c) pont ban nem sze rep lõ té te le i nek össze -
gét, va la mint a pénz ügyi mû ve le tek egyéb be vé te lei és
 ráfordításai ered mény jel le gû té te le i nek össze gét,

g) az egyéb üz le ti te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te lek
 között kell fi gye lem be ven ni az egyéb be vé te lek és a nem be -
fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség be vé te le i nek össze gét.

(6) Az irány adó mu ta tót a ju ta lé kok és mû kö dé si költ sé -
gek le vo ná sa elõtt kell ki szá mí ta ni. A fi ze tett ju ta lék- és
díj rá for dí tá sok nak tar tal maz nia kell a ki szer ve zett te vé -
keny sé get vég zõ ré szé re fi ze tett dí jat. A ki szer ve zett te vé -
keny sé get vég zõ ré szé re fi ze tett díj ak kor csök kent he ti az
irány adó mu ta tót, ha a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ
a be fek te té si vál lal ko zás sal egyen ér té kû pru den ci á lis fel -
ügye let alá tar to zik.

(7) Az irány adó mu ta tó szá mí tá sa kor nem ve he tõ fi gye -
lem be

a) a ke res ke dé si könyv ben nem sze rep lõ esz kö zök
 eladásából szár ma zó re a li zált ered mény,

b) a rend kí vü li vagy nem rend sze res be vé tel,
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c) a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gõ en ka pott be vé tel,
d) a ki szer ve zett te vé keny sé gért
da) a be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la ta,
db) a be fek te té si vál lal ko zás le ány vál la la ta,
dc) a be fek te té si vál lal ko zás anya vál la la tá nak má sik

 leányvállalata
ré szé re fi ze tett díj.

Szten derd mód szer

4. §

(1) A mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha -
tá ro zá sa so rán éven te ki kell szá mí ta ni az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott üz let ágak koc ká zat tal sú lyo zott irány adó
mu ta tó ját, és ezt kö ve tõ en a koc ká zat tal sú lyo zott irány -
adó mu ta tók há rom éves át la gát. Min den év ben egy üz let ág 
ne ga tív irány adó mu ta tó já ból szár ma zó ne ga tív tõ ke kö ve -
tel mény fi gye lem be ve he tõ a szá mí tás so rán. A há rom éves 
át lag szá mí tá sa so rán ha egy adott év ben az összes üz let ág
össze vont tõ ke kö ve tel mé nye ne ga tív, ak kor ab ban az év -
ben a szám lá ló ban nul la ér té ket kell fel tün tet ni.

(2) Az át la got a meg elõ zõ há rom év könyv vizs gá lói
 záradékkal el lá tott éves be szá mo ló ja alap ján kell ki szá mí -
ta ni. Ha könyv vizs gá lói zá ra dék kal el lá tott éves be szá mo -
ló nem áll ren del ke zés re, ak kor a be fek te té si vál lal ko zás
üz le ti ter vé ben sze rep lõ be csült ér ték is al kal maz ha tó.

(3) A szten derd mód szer ab ban az eset ben alkalmaz -
ható, ha 

a) a be fek te té si vál lal ko zás jól ki dol go zott, do ku men tált 
és rend sze re sen a mû kö dé si koc ká zat ke ze lé sé ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség tõl füg get len szer ve ze ti egy ség ál tal
 felülvizsgált szer ve ze ti és fe le lõs sé gi rend szer rel ren del -
ke zik a mû kö dé si koc ká zat mé ré sé re és ke ze lé sé re,

b) a mû kö dé si koc ká zat miatt fel me rü lõ ki tett sé get a
rend szer jól azo no sít ja és meg ha tá roz za, a mû kö dé si koc -
ká zat hoz kap cso ló dó ada tok – ide ért ve a kö te le zõ jel leg gel 
gyûj ten dõ vesz te ség ada to kat is – nyo mon kö vet he tõ ek,

c) a mû kö dé si koc ká zat ér té ke lé sé re szol gá ló rend szer
tel jes mér ték ben in teg rált a be fek te té si vál lal ko zás ál ta lá -
nos ve ze tõi in for má ci ós rend sze ré be és koc ká zat ke ze lé si
fo lya ma tá ba,

d) a rend szer ál tal biz to sí tott ada tok le he tõ vé te szik a
be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za tá nak ellenõr -
zését,

e) a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat tal kap -
cso la tos je len té se az igaz ga tó ság, il let ve az ügy ve ze tés
 részére tör té nõ bel sõ je len té si rend szer lé nye ges ré szét
 képezi, va la mint

f) a be fek te té si vál lal ko zás sza bály zat ban ha tá roz za
meg az igaz ga tó ság vagy az ügy ve ze tés ré szé re tör té nõ
bel sõ je len té si rend szert.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás sza bály zat ban ha tá roz za
meg az egyes üz let ágak hoz kap cso ló dó irány adó mu ta tó

szten derd mód szer sze rin ti meg ha tá ro zá sá nak mód sze rét
és fel té te le it. A sza bály za tot a be fek te té si vál lal ko zás az új
vagy meg vál to zó üz let ág ra és az ah hoz kap cso ló dó koc ká -
zat ra te kin tet tel rend sze re sen fe lül vizs gál ja.

(5) Az 1. mel lék let sze rin ti üz let ágak meg ha tá ro zá sa
 során 

a) az egyes te vé keny sé ge ket ki zá ró lag egy üz let ág ba
 lehet be so rol ni és a be so ro lást a be so ro lást vég zõ szerve -
zeti egy ség tõl füg get len sze mély nek vagy szer ve ze ti egy -
ség nek is fe lül kell vizs gál nia,

b) azt a te vé keny sé get, amely nem tar to zik az adott
 üzletágba, de az adott üz let ág ba tar to zó te vé keny ség hez
kap cso ló dó, ki egé szí tõ jel le gû te vé keny ség, ak kor a tá mo -
ga tott üz let ág ba kell be so rol ni,

c) ha a b) pont sze rin ti ki egé szí tõ jel le gû te vé keny ség
több olyan te vé keny ség hez kap cso ló dik, ame lye ket kü lön -
bö zõ üz let ágak ba so rol tak, ak kor a ki egé szí tõ jel le gû te vé -
keny ség be so ro lá sá hoz sza bály zat ban rög zí tett szem pon -
to kat kell fi gye lem be ven ni,

d) ha egy te vé keny sé get és az eh hez kap cso ló dó ki egé -
szí tõ jel le gû te vé keny sé get nem le het egyik üz let ág ba sem
be so rol ni, ak kor eze ket abba az üz let ág ba kell so rol ni,
amely hez a leg ma ga sabb koc ká za ti súly tar to zik,

e) a be fek te té si vál lal ko zás bel sõ ár kép zést al kal maz hat
az alap mu ta tó üz let ágak kö zöt ti meg osz tá sá hoz, így az
egyik üz let ág nál fel me rült, de má sik üz let ágat ter he lõ
költ sé get át le het cso por to sí ta ni a meg fe le lõ üz let ág hoz,
amely nek egyik mód sze re a két üz let ág köz ti transz fe rá ron 
ala pu ló mód szer, va la mint

f) a te vé keny sé ge ket kö vet ke ze te sen, a hi tel koc ká zat és
a pi a ci koc ká zat ese té ben al kal ma zott ka te gó ri ák nak meg -
fe le lõ en kell be so rol ni.

(6) A (4) és (5) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá ért
a be fek te té si vál lal ko zás igaz ga tó sá ga a fe le lõs.

5. §

(1) A be fek te té si vál lal ko zás – a Fel ügye let en ge dé lyé -
vel – a 4. §-ban fog lal tak tól el té rõ en a mû kö dé si koc ká zat
tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sa so rán a la kos sá gi
bank i te vé keny ség hez és a ke res ke del mi bank i te vé keny -
ség hez a (3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén al ter na tív mu ta tót al kal maz hat.

(2) Az al ter na tív mu ta tó a nyúj tott köl csö nök szer zõ dés
sze rint fenn ál ló – hi tel ke ret bõl le hí vott és még vissza nem
fi ze tett – ér té ke össze gé nek há rom éves át la ga 0,035-del
szo roz va. A la kos sá gi bank i és ke res ke del mi bank i üz let -
ági tõ ke kö ve tel mény az így ka pott üz let ági mu ta tók és az
1. mel lék let sze rin ti sú lyok al kal ma zá sá ból kö vet ke zik.
A ke res ke del mi bank i üz let ág ban a nyúj tott köl csö nök
mel lett a nem ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott ér ték -
pa pírt is fi gye lem be kell ven ni.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás szá má ra a Fel ügye let
 akkor en ge dé lye zi az al ter na tív mu ta tó al kal ma zá sát, ha
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a) a be fek te té si vál lal ko zás a la kos sá gi bank i üz let ág -
ban vagy a ke res ke del mi bank i üz let ág ban ak tív és be vé te -
lé nek leg alább ki lenc ven szá za lé ka in nen szár ma zik, és

b) a la kos sá gi bank i te vé keny sé gé nek vagy a ke res ke -
del mi bank i te vé keny sé gé nek leg alább öt ven szá za lé ka
olyan köl csö nök bõl áll, ame lyek nek a nem tel je sí té si va ló -
szí nû ség ér té ke át la go san el éri a há rom szá za lé kos mér té -
ket és a köl csö nök ára zá sa a ma gas hi tel koc ká zat hoz iga -
zo dik.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a Fel ügye let en ge dé lyé vel
al kal maz hat a nem tel je sí té si va ló szí nû ség he lyett vesz te -
ség rá ta becs lést vagy tény le ges vesz te ség ada to kat is a
(3) be kez dés b) pont ja sze rin ti fel té tel lel egyen ér té kû szint
iga zo lá sá ra.

Fej lett mé ré si mód szer

6. §

(1) A Fel ügye let ak kor en ge dé lye zi a fej lett mé ré si
mód szer al kal ma zá sát, ha a be fek te té si vál lal ko zás ele get
tesz a 6–9. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat ér té ke -
lé sé re és mé ré sé re szol gá ló rend sze ré nek tel jes mér ték ben
in teg rált nak kell len nie a napi koc ká zat ke ze lé si fo lya mat -
ba. A mû kö dé si koc ká zat ér té ke lé sé ért, mé ré sé ért és a koc -
ká zat ke ze lé sé ért fe le lõs rész leg nek funk ci o ná li san füg -
get len nek kell len nie a be fek te té si vál lal ko zás töb bi rész -
le gé tõl.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás ren del ke zik olyan sza bály -
zat tal, amely biz to sít ja, hogy a be fek te té si vál lal ko zás

a) rend sze re sen je len tést ké szít sen a mû kö dé si koc ká -
zat ból szár ma zó ki tett ség re és a 2. mel lék let sze rin ti vesz -
te ség ka te gó ri ák hoz kap cso ló dó mû kö dé si koc ká za ti vesz -
te ség re vo nat ko zó an az igaz ga tó ság ré szé re, és

b) szük ség sze rint kor ri gá ló lé pé se ket te gyen.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat ke ze -
lé sé nek meg fe le lõ en ki dol go zott nak és do ku men tált nak
kell len nie. A be fek te té si vál lal ko zás sza bály za ta i nak és
el já rá sa i nak biz to sí ta ni uk kell a sza bály za tok nak, straté -
giának való meg fe le lést, a meg fe le lés hi á nyá ban pe dig az
an nak el éré sé hez szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé nek
kö te le zett sé gét.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za tá nak
ke ze lé sé re és mé ré si rend sze ré re vo nat ko zó sza bály za ta it
bel sõ el len õr nek vagy kül sõ könyv vizs gá ló nak kell rend -
sze re sen fe lül vizs gál ni.

(6) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat ke ze -
lé sé re vo nat ko zó sza bály za ta it, el já rá sát és rend sze rét a
Fel ügye let ak kor hagy ja jóvá, ha

a) a be fek te té si vál lal ko zás bel sõ dön tés ho za ta li sza -
bály za tai meg fe le lõ ek, át lát ha tó ak, tel jes kö rû ek és a fe lül -

vizs gá la ti el já rá sok az is mert hi á nyos sá gok ból adó dó
 potenciális hi bá kat azo no sít ják, mér sék lik, és

b) a koc ká zat ke ze lé si rend szer át lát ha tó, el len õriz he tõ
és ada tai pon to sak.

(7) A be fek te té si vál lal ko zás nak a mû kö dé si koc ká zat
fej lett mé ré si mód szer rel tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán a
vár ha tó és a nem várt vesz te sé ge ket is fi gye lem be kell ven -
nie. A be fek te té si vál lal ko zás ab ban az eset ben te kint het el 
a vár ha tó vesz te ség fi gye lem be vé te lé tõl, ha a Fel ügye let
ál tal jó vá ha gyott sza bály zat ban ha tá roz za meg a vár ha tó
vesz te ség mér sék lé sé re vo nat ko zó el já rá so kat.

(8) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat mé ré si
rend sze ré nek a po ten ci á li san sú lyos vesz te ség gel járó és
kis va ló szí nû sé gû ese mé nye ket oly mó don kell meg ha tá -
roz nia, hogy a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nye egy
egy éves idõ szak so rán be kö vet ke zõ mû kö dé si koc ká za ti
vesz te sé gek re 99,9%-os va ló szí nû ség gel fe de ze tet nyújt -
son. En nek tel je sü lé se ér de ké ben a be fek te té si vál lal ko zás
sza bály zat ban ha tá roz za meg az üz le ti kör nye ze tet tük rö zõ 
bel sõ és kül sõ vesz te ség ada to kat, a for ga tó könyv-elem -
zést, egyéb meg ha tá ro zó té nye zõ ket és a 7. § sze rin ti bel sõ
el len õr zé si rend sze rek mû kö dé sé re vo nat ko zó szabá -
lyokat.

(9) A be fek te té si vál lal ko zás koc ká zat mé ré si rend sze ré -
nek al kal mas nak kell len nie arra, hogy ki mu tas sa a koc ká -
zat olyan ele me it és össze füg gé se it, ame lyek a sú lyos
vesz te ség gel járó és kis va ló szí nû sé gû ese mé nyek be kö -
vet ke zé sét be fo lyá so ló té nye zõk.

(10) A be fek te té si vál lal ko zás szá má ra a Fel ügye let ak -
kor en ge dé lye zi a vesz te ség ada tok kö zöt ti kor re lá ci ós fel -
té te le zé sek al kal ma zá sát, ha a be fek te té si vál lal ko zás nak
a kor re lá ció mé ré sé re al kal ma zott rend sze rei megbíz -
hatóak, pon to sak, kö vet ke ze sek és a kor re lá ci ós becs lés
 ismert hi á nyos sá ga i ból adó dó po ten ci á lis hi bá kat azo no -
sít ják és mér sék lik.

(11) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká zat ra
 vonatkozó koc ká zat mé ré si rend sze ré nek kö vet ke ze tes nek
kell len nie, biz to sí ta nia kell a tõ ke meg fe le lé si szá mí tá sok -
hoz kap cso ló dó mi nõ sé gi ér té ke lés és a koc ká zat mér sék lõ
mód sze rek több szö rös fi gye lem bev éte lé nek el ke rü lé sét.

7. §

(1) A mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek fej lett
mé ré si mód szer rel való meg ha tá ro zá sa so rán a koc ká zat -
mé rés nek egy leg alább öt éves múlt be li bel sõ vesz te ség -
ada to kon kell ala pul nia. A fej lett mé ré si mód szer be ve ze -
té se kor a be fek te té si vál lal ko zás há rom évre vo nat ko zó
ada to kat al kal maz hat, amely há rom éves idõ sza kot min den 
év ben egy év vel meg kell hosszab bí ta nia az öt éves idõ tar -
tam el éré sé ig.

(2) A be fek te té si vál lal ko zás ob jek tív kri té ri u mok
 figyelembevételével a múlt be li vesz te ség ada ta it az 1. mel -
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lék let sze rin ti üz let ágak nak és 2. mel lék let sze rin ti vesz te -
ség ka te gó ri ák nak meg fe lel te ti úgy, hogy a kri té ri u mo kat
és a meg fe lel te tés fo lya ma tát do ku men tu mok kal teljes -
körûen alá tá maszt ja. Arra a vesz te ség re, ame lyet a hi tel -
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szá mí tá sa so rán fi gye lem -
be vet tek, a mû kö dé si koc ká zat vo nat ko zá sá ban nem kell
tõ ke kö ve tel ményt szá mol ni, de azt a be fek te té si vál lal ko -
zás nak a nyil ván tar tá sa i ban el kü lö ní tet ten kell sze re pel tet -
nie. Az olyan mû kö dé si koc ká zat ból ere dõ vesz te ség re,
amely a pi a ci koc ká zat hoz is kap cso ló dik, a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét is szá mí ta ni kell.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás bel sõ vesz te ség ada ta i nak
át fo gó an és kö vet ke ze te sen kell meg ha tá roz ni uk a kü lön -
bö zõ te vé keny sé ge ket és ki tett sé ge ket üz let ágak és föld -
raj zi ré gi ók sze rin ti bon tás ban. A fi gye lem be nem vett
 tevékenység és ki tett ség nem le het je len tõs, így nem be fo -
lyá sol hat ja je len tõ sen a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyét. Je len tõs nek mi nõ sül egy te vé keny ség vagy ki tett -
ség, ha a fi gye lem be vé te lük kel szá mí tott mû kö dé si koc -
kázat tõ ke kö ve tel mé nye öt szá za lék kal meg ha lad ja azt a
tõ ke kö ve tel ményt, ame lyet a fi gye lem be nem vé te lük kel
szá mol a be fek te té si vál lal ko zás.

(4) A vesz te ség re vo nat ko zó bel sõ ada tok gyûj té sé nél
a be fek te té si vál lal ko zás nak alsó ha tár ér té ket kell meg ha -
tá roz nia.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás adat gyûj té se ki ter jed
a) a brut tó vesz te ség össze gé re,
b) a vesz te sé get oko zó ese mény dá tu má ra,
c) a brut tó vesz te ség össze gé nek meg té rü lé sé re, és
d) a vesz te sé get oko zó ese mény oka i ra és be kö vet ke zé -

sét be fo lyá so ló té nye zõ i re.

(6) A köz pon to sí tott funk ci ó ból vagy leg alább két üz let -
ágat érin tõ te vé keny ség bõl ere dõ, vagy az egy ese mény hez 
kap cso ló dó, de több idõ pont ban fel me rü lõ vesz te ség ada -
tok üz let ágak ba és a 2. mel lék let sze rin ti vesz te ség ka te gó -
ri ák ba so ro lá sá nak mód ját a be fek te té si vál lal ko zás sza -
bály zat ban ha tá roz za meg.

(7) A be fek te té si vál lal ko zás sza bály zat ban ha tá roz za
meg a vesz te ség ada tok fo lya ma tos ér té ke lé sé re, va la mint
az ér té ke lés fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A
sza bály zat tar tal maz za az ér té ke lé sek rend sze res fe lül vizs -
gá la tát vég zõ és jó vá ha gyó sze mé lyek nyil ván tar tá sá nak
rend sze rét is. A fe lül vizs gá lat bár mely ele mé ért fe le lõs
sze mély nek leg alább két éves, be fek te té si vál lal ko zás nál
vagy pénz ügyi in téz mény nél szer zett szak mai gya kor lat tal 
kell ren del kez nie.

(8) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za ta mé ré -
sét szol gá ló rend szer hez – ha az az ala csony va ló szí nû ség -
gel elõ for du ló és po ten ci á li san sú lyos vesz te ség fi gye lem -
be vé te lé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges – kül sõ ada to kat
hasz nál hat. A be fek te té si vál lal ko zás sza bály zat ban ha tá -
roz za meg a kül sõ ada tok al kal ma zá sa le het sé ges ese te i -
nek meg ha tá ro zá sá ra és a mû kö dé si koc ká zat mé ré sé ben
való fi gye lem be vé te lé re vo nat ko zó el já rá so kat, ide ért ve

a kül sõ ada tok al kal ma zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek és el já -
rá sok do ku men tá lá sá nak rend jét. A sza bály za tot a befek -
tetési vál lal ko zás rend sze re sen fe lül vizs gál ja.

(9) A be fek te té si vál lal ko zás a for ga tó könyv-elem zés és 
a kül sõ ada tok együt tes al kal ma zá sá val ér té ke li a sú lyos
vesz te ség gel járó ese ménnyel szem be ni ki tett sé gét. A be -
fek te té si vál lal ko zás az ér té ke lé si mód szer tant rend sze re -
sen fe lül vizs gál ja, és azt a tény le ges vesz te ség nek meg fe -
le lõ en kor ri gál ja.

(10) A be fek te té si vál lal ko zás koc ká zat ér té ke lé si mód -
sze ré nek biz to sí ta nia kell a mû kö dé si koc ká zat mér té két és 
jel lem zõ jét mó do sí tó üz le ti kör nye zet és bel sõ el len õr zés
té nye zõ i nek fi gye lem be vé te lét.

(11) A be fek te té si vál lal ko zás a mû kö dé si koc ká za tá nak 
szá mí tá sá ra vo nat ko zó sza bály za ta it a Fel ügye let nek be -
nyújt ja. A koc ká zat mér té ké ben a koc ká zat el len õr zés ja ví -
tá sa ál tal ered mé nye zett vál to zá son kí vül a mû kö dé si koc -
ká zat mé ré sét szol gá ló rend szer nek biz to sí ta nia kell a
 tevékenység össze tett sé gé bõl vagy az üz le ti for ga lom nö -
ve ke dé sé bõl adó dó mû kö dé si koc ká zat nö ve ke dés fi gye -
lem be vé te lét is.

(12) A be fek te té si vál lal ko zás a mû kö dé si koc ká zat tõ -
ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sát biz to sí tó el já rást és
rend szert rész le te sen do ku men tál ja, rend sze re sen fe lül -
vizs gál ja. A be fek te té si vál lal ko zás a fo lya ma tot és az
ered mé nye ket a tény le ges bel sõ vesz te ség ada tok kal és a
vo nat ko zó kül sõ ada tok kal össze ha son lít va rend sze re sen
fe lül vizs gál ja.

8. §

(1) A be fek te té si vál lal ko zás biz to sí tást vagy koc ká za -
tot csök ken tõ más jog ügy le tet is fi gye lem be ve het a mû kö -
dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek csök ken té se cél já ból, 
ha tel je sül nek a (2)–(6) be kez dés ben fog lal tak.

(2) A biz to sí tást olyan biz to sí tó nyújt hat ja, ame lyet egy
el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí tett és leg -
alább 3. hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sú.

(3) A biz to sí tá si szer zõ dés nek és a be fek te té si vál lal ko -
zás biz to sí tá si ke ret rend sze ré nek együt te sen ele get kell
ten nie a kö vet ke zõ fel té te lek nek

a) a biz to sí tá si szer zõ dés idõ tar ta ma a szer zõ dés meg -
kö té se kor leg alább egy év az zal, hogy ha a mû kö dé si koc -
ká zat tõ ke kö ve tel mény csök ken té sé nek ér vé nye sí té se kor
a hát ra lé võ idõ tar tam nem éri el az egy évet, ak kor a be fek -
te té si vál lal ko zás a hát ra lé võ idõ tar tam hoz nö vek võ vo la -
ti li tá si kor rek ci ós té nye zõt al kal maz, a ki lenc ven na pos
vagy an nál rö vi debb hát ra lé võ idõ tar tam ese tén a vo la ti li -
tá si kor rek ci ós té nye zõ száz szá za lék, 

b) a biz to sí tá si szer zõ dés fel mon dá si ide je leg alább
 kilencven nap,

c) a biz to sí tá si szer zõ dés nem tar tal maz olyan kor lá to zó
ren del ke zést, amely

ca) a d) pont ban fog lalt ki vé tel lel fel ügye le ti in téz ke -
dés hez kap cso ló dik, vagy
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cb) a be fek te té si vál lal ko zás sal szem be ni csõd- vagy
fel szá mo lá si el já rás ese tén meg aka dá lyoz za a be fek te té si
vál lal ko zás, a va gyon fel ügye lõ vagy a fel szá mo ló szá má ra 
a be fek te té si vál lal ko zást ért ká rok, költ sé gek be haj tá sát,
ki vé ve ha a kár oko zás a csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás
kez dõ idõ pont ját kö ve tõ en kö vet ke zik be, 

d) a biz to sí tá si szer zõ dés tar tal maz hat olyan ren del ke -
zést, amely ki zár ja a fel ügye le ti bír ság biz to sí tó ál ta li meg -
té rí té sét,

e) a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nye csök ken té sé -
nek ha tá sá ra vo nat ko zó szá mí tá si mód szer tan kö vet ke ze -
tes és át lát ha tó, va la mint össz hang ban van a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mény meg ha tá ro zá sá nak mód szer ta -
ná val, az ott fi gye lem be vett vesz te ség ada tok jel lem zõ i -
vel, és

f) a biz to sí tást har ma dik fél – a be fek te té si vál lal ko zás -
sal szo ros kap cso lat ban nem álló vál lal ko zás – bo csát ja
ren del ke zés re, vagy a be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros
kap cso lat ban álló vál lal ko zás sal kö tött biz to sí tá si szer zõ -
dés ese tén az e §-ban fog lal tak nak meg fe le lõ vi szont biz to -
sí tá si szer zõ dés út ján vi szont biz to sí tás ba kell adni egy
olyan, a be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ban
nem álló vál lal ko zás nak, amely meg fe lel a (2) be kez dés -
ben fog lalt fel té te lek nek.

(4) A (3) be kez dés ben rög zí tett fel té te lek nek meg fe le lõ
biz to sí tás mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nye csök ken -
tõ ha tá sá nak szá mí tá sok kal és do ku men tu mok kal alá tá -
masz tott nak kell len nie.

(5) A be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za ta tõ ke -
kö ve tel mé nyé nek a biz to sí tás ra te kin tet tel tör té nõ csök -
ken té se te kin te té ben – a biz to sí tá si vissza vá sár lá si ér ték
meg ha tá ro zá sa vagy a vo la ti li tá si kor rek ci ós té nye zõ al -
kal ma zá sa ál tal – fi gye lem be kell ven ni a szá mí tá sok so rán

a) a biz to sí tá si szer zõ dés hát ra lé võ idõ tar ta mát a (3) be -
kez dés sze rint, ha az nem éri el az egy évet,

b) a biz to sí tá si szer zõ dés fel mon dá si ide jét, ha az nem
éri el az egy évet, és

c) a ki fi ze tés bi zony ta lan sá gát és a biz to sí tá si köt vé -
nyek fe de zet-el té ré sét.

(6) A mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mény csök ken té -
sé nek mér té ke nem ha lad hat ja meg a koc ká zat csök ken tés
nél kül vett mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek húsz 
szá za lé kát.

9. §

(1) Az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat és 
le ány vál la la tai vagy EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság
anya vál la lat le ány vál la la tai egy sé ges rend szer re ala pí tott
fej lett mé ré si mód szer al kal ma zá sá ra vo nat ko zó együt tes
ké rel me ese tén a Fel ügye let ak kor te kint het el a kö ve tel -
mé nyek egye di ala pon tör té nõ tel je sí té sé tõl, ha ez ál tal

nem sé rül az át lát ha tó ság, a koc ká za tok ke ze lé se és meg fe -
le lõ a koc ká za tok meg osz lá sa (di ver zi fi ká lá sa).

(2) Az EU-szin tû be fek te té si vál lal ko zás anya vál la lat
vagy az EU-szin tû pénz ügyi hol ding tár sa ság anya vál la lat
az egy sé ges rend szer re ala pí tott fej lett mé ré si mód szer be -
ve ze té sé re vo nat ko zó en ge dély ké re lem ben és az al kal ma -
zás so rán leg alább ne gyed éven te rész le te sen be mu tat ja a
Fel ügye let nek a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek 
az anya vál la lat és le ány vál la la tai kö zöt ti el osz lá sát.

Kü lön bö zõ mód sze rek együt tes al kal ma zá sa

10. §

(1) A be fek te té si vál lal ko zás a fej lett mé ré si mód szert
az alap ve tõ mu ta tó mód szer rel vagy a szten derd mód szer -
rel együt te sen is al kal maz hat ja a Fel ügye let en ge dé lyé -
vel, ha

a) az al kal maz ni kí vánt mód sze rek együt tes al kal ma zá -
sá val a be fek te té si vál lal ko zás a mû kö dé si koc ká za tát tel -
jes mér ték ben fi gye lem be ve szi,

b) az al kal maz ni kí vánt mód sze rek együt tes al kal ma zá -
sa biz to sít ja a kü lön bö zõ te vé keny sé gek hez, a föld raj zi ré -
gi ók hoz, a jogi szer ke zet hez és a bel sõ sza bály za tok ban
meg ha tá ro zott fel osz tás hoz való tel jes il lesz ke dést, és

c) meg fe lel a 4–9. §-ban fog lal tak nak.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az en ge dé lye -
zõ ha tá ro zat ban a Fel ügye let elõ ír hat ja a fej lett mé ré si
mód szert az alap ve tõ mu ta tó mód szer rel vagy a szten derd
mód szer rel együtt al kal maz ni kí vá nó be fek te té si vál lal ko -
zás szá má ra, hogy

a) a fej lett mé ré si mód szer al kal ma zá sá nak kez dõ nap -
já tól a mû kö dé si koc ká za tá nak leg alább öt ven szá za lé kát a 
fej lett mé ré si mód szer rel szá mít sa ki, és

b) ké szít sen meg ala po zott és rész le tes ütem ter vet,
amely elõ re meg ha tá ro zott ha tár idõ ket rög zít a fej lett mé -
ré si mód szer al kal ma zá sá nak to váb bi ki ter jesz té sé re.

11. §

Egye sü lés ese tén a be fek te té si vál lal ko zás a Fel ügye let
en ge dé lyé vel az alap ve tõ mu ta tó mód szert és a szten derd
mód szert együt te sen is al kal maz hat ja, ha a be fek te té si vál -
lal ko zás az en ge dé lye zé si ké re lem hez meg ala po zott és
rész le tes ütem ter vet mel lé kel, amely elõ re meg ha tá ro zott
ha tár idõ ket tar tal maz a szten derd mód szer al kal ma zá sá nak 
tel jes körû be ve ze té sé re.

12. §

Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
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13. §

A ren de let 1. mel lék le té ben fog lal tak tól el té rõ en 2012.
de cem ber 31-ig a ke res ke dés és ér té ke sí tés üz let ág hoz ti -
zen öt szá za lé kos súlyt le het ren del ni, ha a be fek te té si vál -
lal ko zás ke res ke dés és ér té ke sí tés üz let ág hoz kap cso ló dó
irány adó mu ta tó ja el éri az üz let ági irány adó mu ta tók
össze gé nek öt ven szá za lé kát.

14. §

Ez a ren de let a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel in té ze -
tek tõ ke meg fe le lé sé rõl szó ló 2006. jú ni us 14-i
2006/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
( átdolgozott szö veg) való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelethez

Üz let ág Te vé keny ség Szá za lék

Vál la la ti fi nan szí ro zás Pénz ügyi esz köz el he lye zé se az esz köz (ér ték pa pír vagy egyéb pénz ügyi esz köz)
vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás sal (jegy zé si ga ran cia vál la lás)
Jegy zés sel kap cso la tos szol gál ta tás
Be fek te té si ta nács adás
Tõ ke szer ke zet tel, üz le ti stra té gi á val és az ezek kel össze füg gõ kér dé sek kel,
va la mint az egye sü lés sel és a vál la lat fel vá sár lás sal kap cso la tos ta nács adás és
szol gál ta tás
Be fek te té si elem zés és pénz ügyi elem zés

18%

Ke res ke dés és ér té ke sí tés Sa ját szám lás ke res ke dés
Ügy nö ki te vé keny ség a bank kö zi pi a con
Pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá sa
Pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó meg bí zás vég re haj tá sa az ügy fél ja vá ra
Pénz ügyi esz köz el he lye zé se az esz köz (ér ték pa pír vagy egyéb pénz ügyi esz köz)
vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás sal (jegy zé si ga ran cia vál la lás)
Mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer mû köd te té se

18%

La kos sá gi köz ve tí tõi
te vé keny ség
(Ma gán sze mély nek vagy
a la kos sá gi ki tett sé gek re
vo nat ko zó kri té ri u mo kat
tel je sí tõ kis- és kö zép -
vál lal ko zás nak nyúj tott
szol gál ta tá sok)

Pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá sa
Pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó meg bí zás vég re haj tá sa az ügy fél ja vá ra
Pénz ügyi esz köz el he lye zé se az esz köz (ér ték pa pír vagy egyéb pénz ügyi esz köz)
vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás sal (jegy zé si ga ran cia vál la lás)

12%

Ke res ke del mi bank i
te vé keny ség

Be tét gyûj tés és más vissza fi ze ten dõ pénz esz köz nyil vá nos ság tól tör té nõ
el fo ga dá sa
Hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa
Pénz ügyi lí zing
Ke zes ség és bank ga ran cia vál la lá sa, va la mint egyéb ban ká ri kö te le zett ség
vál la lá sa

15%

La kos sá gi bank i te vé keny ség
(Ma gán sze mély nek vagy
a la kos sá gi ki tett sé gek re
vo nat ko zó kri té ri u mo kat
tel je sí tõ kis- és kö zép -
vál lal ko zás nak nyúj tott
szol gál ta tá sok)

Be tét gyûj tés és más vissza fi ze ten dõ pénz esz köz nyil vá nos ság tól tör té nõ
el fo ga dá sa
Hi tel és pénz köl csön nyúj tá sa
Pénz ügyi lí zing
Ke zes ség és bank ga ran cia vál la lá sa, va la mint egyéb ban ká ri kö te le zett ség
vál la lá sa

12%

Fi ze té si és el szá mo lá si
szol gál ta tás

Pénz for gal mi szol gál ta tá sok nyúj tá sa
Elekt ro ni kus pénz, va la mint kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ki bo csá tá sa,
il le tõ leg az ez zel kap cso la tos szol gál ta tás nyúj tá sa

18%

Ügy nö ki szol gál ta tás Pénz ügyi esz köz le té ti õr zé se és nyil ván tar tá sa, va la mint az eh hez kap cso ló dó
ügy fél szám la ve ze té se
Le tét ke ze lés, va la mint az eh hez kap cso ló dó ér ték pa pír szám la ve ze té se, nyom dai
úton elõ ál lí tott ér ték pa pír ese té ben en nek nyil ván tar tá sa és az ügy fél szám la
ve ze té se

15%

Va gyon ke ze lés Port fo li ó ke ze lés 12%



2. melléklet a 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelethez

Vesz te ség ka te gó ria Meg ha tá ro zás

Bel sõ csa lás Csa lás ra, a va gyon hût len ke ze lé sé re, a jog sza bá lyok vagy a vál la la ti sza bá lyok (ki vé ve
a hát rá nyos meg kü lön böz te tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat) ki ját szá sá ra irá nyu ló szán dé kos
te vé keny ség bõl adó dó vesz te sé gek, leg alább egy bel sõ fél köz re mû kö dé sé vel

Kül sõ csa lás Csa lás ra, a va gyon hût len ke ze lé sé re vagy a jog sza bá lyok ki ját szá sá ra irá nyu ló, har ma dik
fél ál tal el kö ve tett szán dé kos te vé keny ség bõl adó dó vesz te sé gek

Mun kál ta tói gya kor lat
és mun ka biz ton ság

A mun ka vál la lá si, egész ség ügyi vagy mun ka biz ton sá gi jog sza bá lyok kal vagy meg ál la po -
dá sok kal el len té tes cse lek mény bõl, sze mé lyi sé rü lés sel vagy hát rá nyos meg kü lön böz te tés -
sel kap cso la tos kár té rí té si igény ki fi ze té sé bõl adó dó vesz te sé gek

Ügy fe lek, ter mé kek és üz le ti
gya kor lat

Egy adott ügy fél lel szem ben gon dat lan ság ból vagy nem szán dé ko san el kö ve tett szak mai
kö te le zett ség sze gés bõl (be le ért ve a bi zal mi és al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket is),
 illetve egy ter mék jel le gé bõl vagy ter mé sze té bõl adó dó vesz te sé gek

Tár gyi esz kö zö ket ért ká rok Tár gyi esz kö zö ket ter mé sze ti ka taszt ró fa vagy más ese mény kö vet kez té ben ért ká rok ból
ere dõ vesz te sé gek

Üz let me net fenn aka dá sa vagy
rend szer hi ba

Az üz let me net fenn aka dá sá ból vagy rend szer hi bá ból adó dó vesz te sé gek

Vég re haj tás, tel je sí tés és
 folyamatkezelés

Ügy le tek fel dol go zá sá nak el ma ra dá sá ból vagy ke res ke del mi ügy fe lek kel és be szál lí tók kal
kap cso la tos fo lya ma tok ke ze lé sé bõl adó dó vesz te sé gek
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A Kormány
170/2008. (VI. 28.) Korm.

ren de le te

egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó -
ló 1949. évi XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Al kot mány)
35. §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va, az Al kot mány 35. §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben
– fi gye lem mel a 201/2005. (IX. 27.) Korm. ren de let tel ki -
hir de tett, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya és a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú ni us 10-én lét re jött, a
Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 2004–2009 kö zöt ti
vég re haj tá sá ról szó ló, va la mint egy rész rõl az Iz lan di Köz -
tár sa ság Kor má nya, a Li ech tens te i ni Nagy her ceg ség Kor -
má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya, más rész rõl a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú li us 7-én lét re -
jött, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus 2004–2009 kö -
zöt ti vég re haj tá sá ról szó ló együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok ban fog lal tak ra –, va la mint az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény 124. §-a (2) be kez dé sé nek
t) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá az
egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény
6. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi -
nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl szó ló
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 94/A. §-ában a „2008.
jú ni us 30-ig” szö veg rész he lyé be a „2008. de cem ber
31-ig” szö veg rész lép.

2. §

A Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si,
le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról szó ló
179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 2. §-ának 23. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„23. ha zai társ fi nan szí ro zás: a szak mai le bo nyo lí tá sért

fe le lõs fe je zet költ ség ve té sé ben biz to sí tott köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tás, amely a Schen gen Alap tá mo ga tás ból 
fi nan szí ro zott fej lesz té si fel ada tok kö te le zõ köz pon ti költ -
ség ve té si társ fi nan szí ro zá sá ra, a schen ge ni vív má nyok al -
kal ma zá sá ra tör té nõ ha zai fel ké szü lés ki adá sa i nak, il let ve
a schen ge ni kö te le zett sé gek ha té kony vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren dé sze ti ál lo mány fej lesz té si és fenn tar tá si ki -
adá sok fi nan szí ro zá sá ra szol gál;”

3. §

(1) Az 1989. ok tó ber 23-át meg elõ zõ en al ko tott ren de -
le ti szin tû jog sza bá lyok ren de zé sé rõl szó ló 383/2007.



(XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §-a
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ré szé ben a „2008. jú li us 1-jén”
szö veg rész he lyé be a „2009. ja nu ár 1-jén” szö veg lép.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Vegy sze res ro var- és rág csá ló ir tás
bal eset el há rí tó és egész ség vé dõ óvó rend sza bá lyá nak ki -
adá sá ról szó ló 5/1972. (V. 9.) EüM ren de let, a ki sa já tí tás -
sal kap cso la tos kár ta la ní tá si összeg ki fi ze té sé rõl, va la mint 
az ér ték kü lön bö zet meg fi ze té sé rõl szó ló 21/1976. (IX. 5.)
PM ren de let, a ki sa já tí tá si terv el ké szí té sé rõl és fe lül vizs -
gá la tá ról szó ló 11/1977. (III. 11.) MÉM ren de let, a kény -
szer gyógy ke ze lés és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés
vég re haj tá sá ról szó ló 9/1979. (VI. 30.) IM ren de let, a pol -
gá ri re pü lés sel össze füg gõ ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá -
nak rend jé rõl szó ló 3/1983. (III. 16.) BM ren de let, a gom -
ba vizs gá lat tal kap cso la tos szak ké pe sí tés rõl szó ló 7/1984.
(VIII. 1.) EüM– MÉM együt tes ren de let, a bûn ügyi és az
igaz ság ügyi tá jé koz ta tás ról szó ló 10/1986. (IX. 1.)
IM–BM együt tes ren de let, va la mint az R. 2. §-a (1) be kez -
dé sé nek f), k)–l), n)–o), q) és u) pont ja.

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3. §-ának (2) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén
lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let 2008. jú li us 2-án a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
171/2008. (VI. 28.) 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 tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl szó ló
1997. évi LXXX. tör vény 58. § (1) be kez dés g) pont já ban,
va la mint az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
szó ló 1993. évi XCVI. tör vény 78. § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li:

1. §

A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl szó ló
1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Tbj.Vhr.) 20. §-a
a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:

„(11) A pénz tár a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te -
le zett sé gét a 2007. évre vo nat ko zó an 2008. ok tó ber 31-ig
tel je sí ti.”

2. §

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

(2) A Tbj.Vhr. 20. §-ának e ren de let tel meg ál la pí tott
(11) be kez dé se 2008. no vem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(3) Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 252/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 8. § (2) be kez -
dé sé ben az „a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15-éig” szö veg -
rész he lyé be az „a ne gye dé vet kö ve tõ má so dik hó nap
15-éig” szö veg lép.

(4) A Ren de let 12. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat
„– kór há zi ápo lá si díj” sora 2008. ok tó ber 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2008. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
172/2008. (VI. 28.) Korm.

rendelete

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból
származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat

ellátó szerv kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. de cem -
ber 20-i, az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap lét -
re ho zá sá ról szó ló 1927/2006/EK ren de let 5. cik ké nek,
6. cikk (5) be kez dé sé nek, 9. cik ké nek, 13. cikk (2) be kez -
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dé sé nek, 15. cik ké nek, va la mint 18. cik ké nek magyar -
országi vég re haj tá sá ból adó dó kor mány za ti fel ada to kat a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter lát ja el.

(2) Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg az eu ró pai glo ba li zá -
ci ós al kal maz ko dá si alap ból (a to váb bi ak ban: alap) szár -
ma zó tá mo ga tá sok

a) igény lé sé re, fel hasz ná lá sá ra és nyo mon kö ve té sé re,
va la mint 

b) igény lé sé nek, va la mint fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi
le bo nyo lí tá sá ra, szám vi te li és el len õr zé si rend sze ré nek
 kialakítására
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(3) Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter, hogy ren de let ben je löl je ki az alap fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer -
ve ze tet.

2. §

(1) E ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A jog sza bály sér tõ, nem ren del te tés sze rû vagy szer -
zõ dés el le nes mó don fel hasz nált eu ró pai uni ós for rá sok ból
szár ma zó és kap cso ló dó ál la mi tá mo ga tá sok be haj tá sá nak
el já rá si rend jé rõl szó ló 55/2005. (III. 26.) Korm. ren de let
1. §-ának (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép: 

[E ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„a) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós 

Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl szó ló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de -
let ben meg ha tá ro zott irá nyí tó ha tó sá gok ra, köz re mû kö dõ
szer ve ze tek re, az eze kért fe le lõs mi nisz té ri u mok ra és
 országos ha tás kö rû szer vek re, a Schen gen Alap fel hasz ná -
lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend jé nek ki ala kí tá sá ról szó ló 179/2004. (V. 26.) Korm.
ren de let ben meg ha tá ro zott fe le lõs ha tó ság ra (e ren de let
 alkalmazásában kö te le zett sé gei azo no sak az irá nyí tó ha tó -
sá gé i val), il let ve a szak mai köz re mû kö dõ szer ve ze tek re és
az eze kért fe le lõs mi nisz té ri u mok ra és or szá gos ha tás kö rû
szer vek re, az eu ró pai uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az
át me ne ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si,
le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl szó ló
119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó
 intézményekre, to váb bá az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal -
maz ko dá si alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
fel ada to kat el lá tó szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 172/2008.
(VI. 28.) Korm. ren de let alap ján az eu ró pai glo ba li zá ci ós
al kal maz ko dá si alap pal kap cso la tos kor mány za ti fel ada -
tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um ra, és a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter ál tal ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve -
zet re (a to váb bi ak ban együtt: fe le lõs szerv), va la mint a
prog ra mok, il let ve pro jek tek so rán tá mo ga tás ban ré sze sí -
tet tek re (a továbbiakban: kedvezményezett),”

(3) Ez a ren de let az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko -
dá si alap lét re ho zá sá ról szó ló 2006. de cem ber 20-i
1927/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a 2. § (2) és
(4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
9/2008. (VI. 28.) SZMM

ren de le te

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló

szak mai vizs ga szer ve zé sé re feljogosított
intézményekrõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. §-ának g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben
 eljárva – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben – ré gi ón kén ti
bon tás ban – fel so rolt in téz mé nyek jo go sul tak is ko la rend -
sze ren kí vü li szak mai vizs ga szer ve zé sé re a (2)–(4) be kez -
dé sek ben meg ha tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel.

(2) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mény a 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí tés,
szak ké pe sí tés-el ága zás és szak ké pe sí tés-rá épü lés te kin te -
té ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult 2010.
 július 31-éig szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(3) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mény a 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí tés,
szak ké pe sí tés-el ága zás, ezek rész szak ké pe sí té se(i), szak -
ké pe sí tés-rá épü lés, va la mint  rész szak ké pe sí tés te kin te té -
ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult 2012. jú ni us
30-ig szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(4) A 2. szá mú mel lék let ben és a 3. szá mú mel lék let ben
ne ve sí tett szak ké pe sí té sek te kin te té ben el nyert vizs ga -
szer ve zé si jo go sult sá gok a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nye i rõl szó ló szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz te ri
ren de let nek a kü lön jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott jo go -
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sult sá gok a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel (a továb -
biakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek
kö zöt ti meg fe lel te té sét sza bá lyo zó mel lék le té ben meg je -
löl tek sze rint ér vé nye sek, az R. 2006. már ci us 31-én ha tá -
lyos ren del ke zé sei és az ah hoz il lesz ke dõ szak mai és vizs -
ga kö ve tel mé nyek sze rint szer ve zett kép zé sek ese tén.

2. §

(1) Az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt in téz mé nye ken
kí vül a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet va -
la mennyi, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí tés te kin te té ben jo go sult szak mai vizs ga 
meg szer ve zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt jo go sult ság ki ter jed az R. 
2006. már ci us 31-én ha tá lyos azon szak ké pe sí té se i nek

– ko ráb bi sza bá lyok sze rint meg kez dett kép zé se ket kö -
vetõ – szak mai vizs gá i ra is, ame lyek az e ren de let 4. szá mú 
mel lék le té ben sze re pel nek.

3. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó szo ci á lis szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
szó ló 30/2007. (XII. 19.) SZMM ren de let. Ez a be kez dés
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter



1. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint
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Nyugat-Dunántúl régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. 

2 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

3 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

4 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

5 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

6 FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 

7 FEOT Foglalkoztatást El segít , Oktató és Tanácsadó Kft. 9027 Gy r, Bajza u. 11. 

8 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  utca 68. 

9 Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. 8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. 

10 GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. 9028 GY R, FEHÉRVÁRI U. 75. 

11 INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. 9700 Szombathely, Pet fi Sándor u. 3. 

12 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca 12. 

13 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Gy r Szent István út. 7. 

14 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

15 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

16 KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez  u. 37-39. 

17 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola 9027 Gy r, Mártírok útja 13-15. 

18 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

19 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

20 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

21 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

22 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9. 

23 ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT  INTÉZET SZERVEZ  ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3300 EGER, ÉRSEK U. 10. 

24 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 1111 Budapest, M egyetem rkp.9. 

25 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola 9023 Gy r, Földes Gábor utca 34-36. 

26 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola 7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

27 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

28 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest Mór u. 2-4 

29 School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 13. 

30 Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. 

31 Szombathelyi Regionális Képz  Központ 
9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 1-
3.

32 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol utca 36. 

33 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 
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Közép-Dunántúl régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság 8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 93. 

2 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2890. Tata, H sök tere 9. 

3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

4 DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 50. 

5 Dunaferr Szakközép -és Szakiskola 2400 Dunaújváros Vasm  tér 1-2. 

6 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

8 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

9 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

10 Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. 8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. 

11 ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasm  tér 1-3. 

12 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A 

14 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

15 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

16 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

17 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

18 OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39. 

19 Országos Írásszakért  Intézet Szervez  és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, Érsek u. 10. 

20 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 1111. Budapest, M egyetem rkp. 9. 

21 Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803. 

22 Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf. 158 

23 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

24 Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium 8420 Zirc Alkotmány u. 16. 

25 Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola 8200 Veszprém, Halle utca 3. 

26 Székesfehérvári Regionális Képz  Központ 8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123. 

27 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol utca 36. 

28 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 

Dél-Dunántúl régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium 7184 Lengyel, Pet fi utca 5. 

2 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

3 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

4 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

5 Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa György út 95. 

6 Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium 7400 Kaposvár Pázmány Péter u.17. 

7 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

8 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

9 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca 12. 

10 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

11 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

12 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

13 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

14 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

15 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

16 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

17 Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803. 

18 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7623 Pécs, Rét u. 10. 

19 Pécsi Regionális Képz  Központ 7634 Pécs, Bázis út 10. 
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Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

20 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola 7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

21 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

22 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest Mór u. 2-4 

23 Székesfehérvári Regionális Képz  Központ 8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123. 

24 Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. 

25 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 

Közép-Magyarország régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Arany Alkony Kht. 1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

2 Atalanta Oktatási Kft. 1083 Budapest, Jázmin u. 10. 

3 Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a. 

4 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. 

5 Corvin köz Oktatási Központ Kft. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. 

6 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

7 CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erd alja u. 12. 

8 DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. U. 50. 

9 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

10 EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. 1134 Budapest, Botond u. 10. 

11 Egészségügyi Szakképz  és Továbbképz  Intézet (ETI) 1085 Budapest, Horánszky u. 15. 

12 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 

13 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

14 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35. 

15 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

165 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 

17 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

18 Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakért , Oktató és Kutató Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 52. III. emelet 

19 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca 12. 

20 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

21 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

22 KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez  u. 37-39. 

23 KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. 1074 Budapest, Szövetség utca 37. 

24 Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út 11. 

25 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

26 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

27 MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 

28 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

29 Metodika Oktatási Szolgáltató Kft 1031 Budapest, Csónakház u. 9. 

30 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

31 NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Váci út 186. 

32 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

33 NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. 1091 Budapest, Üll i út 63. 

34 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9. 

35 OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. 
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-
39.

36 Országos Írásszakért  Intézet Szervez  és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, Érsek u. 10. 

37 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 1111 Budapest, M egyetem rkp.9. 

38 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118. Budapest, Beregszász u. 10 

39 OVI Országos Vezet képz  Intézet Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. 

40 Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803. 

41 Pallas 70 Oktatási Kft. 1041 Budapest Árpád út 56. A lcsh. II. 4. 

42
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd
Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
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Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

43 Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége 1119 Budapest, Tétényi út 100C 

44 Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft 1141 Budapest, Bosnyák u. 67. 

45 Raoul Wallenberg Humán Szakképz  Iskola és Gimnázium 1088 Budapest, Ludovika tér 1. 

46 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest Mór u. 2-4 

47 Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. 1073 Budapest Erzsébet krt. 7. 

48 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 

49 Székesfehérvári Regionális Képz  Központ 8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123. 

50 Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. 

51 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol u. 36. 

52 Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 2252 Tóalmás, Kossuth u. 68. 

53 Tüske Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 124 

54 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 

Észak-Magyarország régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. 

2 BOKIK Szolgáltató Kht. 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 

3 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. 

4 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

5 CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erd alja u. 12. 

6 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

8 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 

9 Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ 3518 Miskolc, Ereny  u. 1. 

10 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

11 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 

12 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

13 INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3527 Miskolc, Vásárhelyi u. 6. 

14 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca 12. 

15 J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola 3100 Salgótarján, Meredek út 9. 

16 Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. 3525 Miskolc, Kis-Hunyad . 1. 

17 Károly Róbert F iskola 3200 Gyöngyös, Mátrai utca 36. 

18 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri utca 5. 

19 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

20 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

21 Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út 11. 

22 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

23 Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 3272 Visonta, Er m  út 11. 

24 MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 

25 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

26 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros 

27 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

28 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

29 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9. 

30 Oktatási Stúdió 90 Kft. 3529 Miskolc, Csabai kapu 25. 

31 OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. 
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-
39.

32 ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT  INTÉZET SZERVEZ  ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3300 EGER, ÉRSEK U. 10. 

33 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 1111. Budapest, M egyetem rkp. 9. 

34 Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803. 

35
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd
Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

36 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest Mór u. 2-4 
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Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

37
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. 

38 Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium 3702 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. 

39 Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5. 

40 Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság 1039 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5. 

41 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol utca 36. 

42 Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. 3300 Eger, II Rákóczi F. u. 28. 

43 Tokaji Mez gazdasági zakképz  Iskola és Kollégium 3910 Tokaj, Tarcali út 52. 

44 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 

Észak-Alföld régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

2 CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erd alja u. 12. 

3
Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma 
Feln ttképzési és Távoktatási Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

4 Debreceni Regionális Képz  Központ 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

5
DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG
TÁRSASÁG 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PROHÁSZKA O. UTCA 50.

6
DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd
Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

8 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 

9
Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony 
Sándor Kollégium 4100 Berettyóújfalu, Eötvös út 1. 

10 EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. 

11 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 

12 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

13 Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Baross utca 37. 

14 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium 4400 Nyíregyháza Árok u. 53. 

15 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca 12. 

16
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel ség
Társaság 1077 Budapest, Rózsa 4-6. 

17
Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 
(KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

18 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

19 MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út 73-75. 

20 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

21 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

22 New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. 4400, Nyíregyháza , Rákóczi u. 16. 

23 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

24 Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 102. 

25 Nyíregyházi Regionális Képz  Központ 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13. 

26 OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9. 

27 OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. 2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39. 

28
ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT  INTÉZET SZERVEZ  ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT. 3300 EGER, ÉRSEK U. 10. 

29 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 111 Budapest, M egyetem rkp. 9. II.em 

30 Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803. 

31
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd
Részvénytársaság 1143 Budapest Szobránc u. 6-8. 

32 Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-7. 

33 PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, KOSSUTH U. 35/2. 

34 RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 12. 

35
RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság 4931 Tarpa, Árpád utca 24. 

36 Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest Mór u. 2-4 

37 Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervez  Közkereseti Társaság 4033 Debrecen, Sámsoni út 67. 
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Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

38
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. 

39 Szolnoki F iskola 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. 

40 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol utca 36. 

41 Tüske Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 124 

42 Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4440 Tiszavasvári Pet fi út 1. 

43 Veress Ferenc Szakképz  Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a. 

44 VOFA Tanácsadó és Szervez  Kft. 1037 Budapest, Testvérhegyi út 3. 

45 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 

Dél-Alföld régió 

Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 

1 Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Puskin tér 1. 

2 Békéscsabai Regionális Képz  Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 

3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 

4 CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. 1212 Budapest, Erd alja u. 12. 

5 Diana Vadász- Feln ttképz  Alapítványi Szakképz  Iskola és Kollégium 6640 Csongrád, Jókai u. 14. 

6 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 

7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

8 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 

9 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F  u. 68. 

10 KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 20. 

11 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság 1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

12 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. 

13 KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

14 KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez  u. 37-39. 

15 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

16 Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. 1139 Budapest, Hajdú u. 18-24. 

17 Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 25. 

18 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22. 

19 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt. 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 

20 Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft 1111. Budapest, M egyetem rkp. 9. 

21 Öveges Képz  Kft. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 

22 PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

23 Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

24 SZTÁV Feln ttképz  zRt. 1149 Budapest, Angol utca 36. 

25 Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. 
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Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok 2010. július 31-éig, régiók szerint 

Régiók OKJ szám Szakképesítés 
megnevezése 

Szakképesítés 
köre

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény 
megnevezése (a feljogosított intézmény címét az 1. 

számú melléklet tartalmazza) NyD KD DD KM EM EA DA

 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt.  X  X  X  X  X  X  X
 Raoul Wallenberg Humán Szakképz  Iskola és Gimnázium        X       
 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális 
Szakiskola és Szakközépiskola 

       X       

 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola        X  X  X  X
 Békéscsabai Regionális Képz  Központ              X

 33 762 01 
0010 33 
02

 Szociális gondozó 
és ápoló 

 szakképesítés-
elágazás

 Arany Alkony Kht.        X       

 52 223 01 
0000 00 
00

 Jelnyelvi tolmács    ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar        X  X  X   

 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt.  X  X  X  X  X  X  X
 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális 
Szakiskola és Szakközépiskola 

       X       
 54 762 02 
0010 54 
04

 Szociális gondozó, 
szervez

 szakképesítés-
elágazás

 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola        X  X  X  X

 54 762 02 
0010 54 
01

 Gerontológiai 
gondozó

 szakképesítés-
elágazás

 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt.  X  X  X  X  X  X  X

 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt.  X  X  X  X  X  X  X
 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola        X  X  X  X

 54 762 01 
0010 54 
02

 Szociális 
asszisztens 

 szakképesítés-
elágazás

 Békéscsabai Regionális Képz  Központ              X

 NOMINA 3P Oktatásszervez  és Szolgáltató Zrt.  X  X  X  X  X  X  X 54 762 01 
0001 54 
02

 Mentálhigiénés 
asszisztens 

 szakképesítés-
ráépülés  Békéscsabai Regionális Képz  Központ              X

 Raoul Wallenberg Humán Szakképz  Iskola és Gimnázium        X       
 Egészségügyi Szakképz  és Továbbképz  Intézet (ETI)        X       

 54 761 02 
0010 54 
02

 Kisgyermek- 
gondozó, -nevel

 szakképesítés-
elágazás

 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális 
Szakiskola és Szakközépiskola 

       X       

Jelmagyarázat 

Régió neve Régióba tartozó megyék Jel

Nyugat-Dunántúli régió Gy r-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye NyD 

Közép-Dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye KD

Dél-Dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye DD

Közép-Magyarországi 
régió

Budapest, Pest megye 
KM

Észak-Magyarországi 
régió

Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
ÉM

Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 

ÉA 

Dél-Alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA 
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Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok 2012. június 30-ig, régiók szerint
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A Szakképesítés OKJ száma, megnevezése A szakképesítés köre
Az intézmény neve

NyD KD DD ÉA DA ÉM KM

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

52-521-01-0010-52-01  - Akusztikus emissziós anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

54-524-01-0100-31-01  - Általános laboráns részszakképesítés Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

31-521-08-0010-31-01  - Autógyártó szakképesítés-elágazás Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  

52-544-01-0010-52-01  - Bányászati robbantómester szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  

31-544-01-0100-31-01  - Bányászati szállítóberendezés kezel je részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X 

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft X

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. X  X  X  X 

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

33-582-01-1000-00-00  - Ács, állványozó szakképesítés

31-341-04-0100-31-01  - Agrokémiai és növényvédelmi keresked részszakképesítés

33-582-01-0100-21-01  - Állványozó részszakképesítés

31-341-02-0100-21-01  - Áruösszeállító részszakképesítés

54-345-02-0100-31-02  - Áruterít részszakképesítés

33-543-01-0100-21-01  - Asztalosipari szerel részszakképesítés

54-524-01-0010-54-01  - Általános vegyipari laboratóriumi technikus szakképesítés-elágazás

54-345-02-0100-31-01  - Anyagbeszerz részszakképesítés

33-582-02-0100-31-01  - Árnyékolástechnikai szerel részszakképesítés

52-523-01-0001-54-01  - Automatikai technikus szakképesítés-ráépülés

52-522-01-0000-00-00  - Atomer m vi gépész szakképesítés

52-522-02-0000-00-00  - Atomer m vi karbantartó szakképesítés

52-523-01-1000-00-00  - Automatikai m szerész szakképesítés

31-544-01-0000-00-00  - Bányászati gépkezel szakképesítés

33-582-02-0000-00-00  - Bels építési szerkezet- és burkolatszerel szakképesítés

31-582-15-0100-21-01  - Beton- és vasbetonkészít részszakképesítés

31-582-01-0000-00-00  - Betonelemgyártó szakképesítés

54-343-05-0100-52-01  - Bérügyintéz

33-346-01-0001-52-01  - Beszédleíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés
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Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

31-542-02-0100-31-01  - B rtárgykészít részszakképesítés Debreceni Regionális Képz  Központ X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X  X 

Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X 

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges Képz  Kft. X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X 

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  

Szegedi Tudományegyetem X

31-521-11-0100-31-01  - Bevontelektródás hegeszt részszakképesítés

52-341-02-0010-52-01  - Bútor- és sz nyegbecsüs szakképesítés-elágazás

33-341-02-0100-31-01  - Bolti pénztáros részszakképesítés

31-341-01-0010-31-01  - Bútor- és lakástextil-eladó szakképesítés-elágazás

52-341-05-0100-52-01  - Bútor- és lakástextil-keresked részszakképesítés

33-542-01-1000-00-00  - B rdíszm ves szakképesítés

33-582-03-1000-00-00  - Burkoló szakképesítés
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X X  

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

54-543-02-0010-54-01  - Bútoripari technikus szakképesítés-elágazás Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

33-542-02-0100-31-01  - Cip fels rész-készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X  X  

33-542-02-0100-21-01  - Cip összeállító részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

Gépipari Tudományos Egyesület X

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Miskolci Egyetem X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. X X X  X  X X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

33-542-05-0010-33-01  - Csecsem - és gyermekruha-készít szakképesítés-elágazás

33-543-01-1000-00-00  - Bútorasztalos szakképesítés

31-521-02-0000-00-00  - CNC-forgácsoló szakképesítés

33-811-01-0000-00-00  - Cukrász szakképesítés

33-542-04-0100-31-01  - Bútorkárpitos részszakképesítés

33-542-02-1000-00-00  - Cipész, cip készít , cip javító szakképesítés

31-582-13-0100-31-01  - Cserépkályha-készít részszakképesítés

31-582-03-0100-21-01  - Darukötöz részszakképesítés

33-811-03-0001-33-01  - Diétás szakács szakképesítés-ráépülés

31-582-02-0000-00-00  - Cs vezetéképít szakképesítés

31-521-05-0100-21-01  - Darabológép-kezel részszakképesítés
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Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  

Szegedi Tudományegyetem X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X  X X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szegedi Tudományegyetem X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szolnoki F iskola X

52-522-03-0000-00-00  - Dozimetrikus szakképesítés

52-341-02-0010-52-02  - Ékszerbecsüs szakképesítés-elágazás

52-341-02-0100-52-01  - Drágak -meghatározó részszakképesítés

52-521-02-0100-31-01  - Egyéb m anyagtermék gyártó részszakképesítés

33-341-02-0100-33-01  - E-keresked részszakképesítés

31-582-09-0100-31-01  - Duguláselhárító részszakképesítés

31-521-11-0100-31-02  - Egyéb eljárás szerinti hegeszt részszakképesítés

54-523-01-0000-00-00  - Elektronikai technikus szakképesítés

31-544-02-0000-00-00  - Elektrolakatos és villamossági szerel szakképesítés

31-522-01-0000-00-00  - Elektromos gép- és készülékszerel szakképesítés

33-522-01-0000-00-00  - Elektronikai m szerész szakképesítés

33-521-01-1000-00-00  - Elektromechanikai m szerész szakképesítés

33-522-04-0001-33-01  - Elektromos alállomás üzemeltet szakképesítés-ráépülés

52-811-01-0000-00-00  - Élelmezésvezet szakképesítés
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Atalanta Oktatási Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG X X  X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Tüske Kft. X  X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. X X X  X  X X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X  X  X X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

54-525-01-0100-52-01  - Emel gép-ügyintéz részszakképesítés

52-347-01-0000-00-00  - Ellen rzési és min ségbiztosítási munkatárs szakképesítés

54-347-01-0010-54-01  - Emberi er forrás ügyfélkapcsolati 
szakügyintéz

szakképesítés-elágazás

31-341-01-0010-31-02  - Élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakképesítés-elágazás

52-341-05-0100-52-02  - Élelmiszer- és vegyiáru-keresked részszakképesítés

52-522-04-0000-00-00  - Energetikai operátor szakképesítés
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. X X X  X  X X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  

54-543-01-0001-54-01  - Épít anyagipari min ségellen r szakképesítés-ráépülés OK-TAT-60 Kft. X  X  

54-543-01-0000-00-00  - Épít anyag-ipari technikus szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium
X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

31-582-15-0100-21-02  - Építményvakoló k m ves részszakképesítés

31-582-03-0000-00-00  - Építményszerkezet-szerel szakképesítés

31-582-04-0000-00-00  - Építményszigetel szakképesítés

31-582-09-0010-31-01  - Energiahasznosító berendezés szerel je szakképesítés-elágazás

31-582-15-0100-31-01  - Építési kisgépkezel részszakképesítés

31-582-08-1000-00-00  - Épületasztalos szakképesítés

31-582-05-0000-00-00  - Építményzsaluzat-szerel szakképesítés

33-341-03-0010-33-01  - Épít anyag-keresked szakképesítés-elágazás

31-582-07-1000-00-00  - Épület- és építménybádogos szakképesítés

54-525-01-0000-00-00  - Épít - és anyagmozgató-gépész technikus szakképesítés

31-521-03-0000-00-00  - Épít - és szállítógép-szerel szakképesítés

31-582-15-0100-21-03  - Épületfalazó k m ves részszakképesítés

33-341-03-0010-33-02  - Épületgépészeti anyag- és alkatrész-keresked szakképesítés-elágazás

54-582-01-0000-00-00  - Épületgépész technikus szakképesítés

33-341-03-0100-31-01  - Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó részszakképesítés
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

BOKIK Szolgáltató Kht. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Szegedi Tudományegyetem
X

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság

X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola
X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft
X X X  X X  X 

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X  X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X  X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X  X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Paksi Atomer m  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

54-543-02-0010-54-02  - Fafeldolgozó technikus szakképesítés-elágazás Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

61-313-01-0000-00-00  - Érdekérvényesít  (lobbi) szakreferens szakképesítés

31-582-10-0000-00-00  - Épületlakatos szakképesítés

51-213-01-0010-51-01  - Eseményrögzít szakképesítés-elágazás

33-522-04-0001-33-02  - Érintésvédelmi, er sáramú berendezés 
szabványossági felülvizsgáló

szakképesítés-ráépülés

52-522-08-0000-00-00  - Er m vi villamosberendezés üzemeltet je szakképesítés

54-522-01-0000-00-00  - Er sáramú elektrotechnikus szakképesítés

52-522-06-0000-00-00  - Er m vi kazángépész szakképesítés

52-522-07-0000-00-00  - Er m vi turbinagépész szakképesítés

31-521-09-0100-31-01  - Esztergályos részszakképesítés

33-543-01-0100-21-02  - Faesztergályos részszakképesítés

33-522-04-0001-33-03  - FAM szerel  (a feszültség megjelölésével) szakképesítés-ráépülés

52-811-02-0100-31-01  - Étkezdés részszakképesítés

33-543-01-0100-31-01  - Fa- és bútoripari gépkezel részszakképesítés
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GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-863-01-0000-00-00  - Fegyverm szerész szakképesítés Diana Vadász- Feln ttképz  Alapítványi Szakképz  Iskola és Kollégium X

33-542-05-0100-21-01  - Fehérnem -készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

33-521-03-0100-31-01  - Felvonó karbantartó-szerel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

33-521-03-0000-00-00  - Felvonószerel szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

31-521-16-0100-21-01  - Fémhulladék-el készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-521-05-0100-31-02  - Fémnyomó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-521-05-0100-21-02  - Fémtömegcikkgyártó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X 

Szegedi Tudományegyetem X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

33-521-04-0100-31-01  - Fest berendezés kezel je részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X 

31-521-07-1000-00-00  - Finommechanikai m szerész szakképesítés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Corvin köz Oktatási Központ Kft. X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Ipartestületi Szakközépiskola X X  X  X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

31-521-09-0100-31-02  - Fogazó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-521-21-0100-31-01  - Folyamatos önt részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

33-542-03-0000-00-00  - Fonó, köt  és nemsz tt-termék gyártó szakképesítés Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

31-853-03-0000-00-00  - Fürd üzemi gépész szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-853-03-0100-31-01  - Fürd üzemi gépkezel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-582-08-0100-31-01  - Famegmunkáló részszakképesítés

33-582-04-1000-00-00  - Fest , mázoló és tapétázó szakképesítés

33-543-01-0100-31-02  - Fatermékgyártó részszakképesítés

33-542-05-0010-33-02  - Férfiszabó szakképesítés-elágazás

52-341-02-0010-52-03  - Festménybecsüs szakképesítés-elágazás

31-521-05-0100-31-01  - Fémipari megmunkálógép-kezel részszakképesítés

31-521-05-0000-00-00  - Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-
üzemeltet

szakképesítés

31-521-11-0100-31-03  - Fogyóelektródás hegeszt részszakképesítés

51-213-01-0010-51-02  - Filmlaboráns szakképesítés-elágazás

54-762-01-0001-54-01  - Foglalkoztatás-szervez szakképesítés-ráépülés

33-762-01-0010-33-01  - Fogyatékosok gondozója szakképesítés-elágazás

31-543-01-0000-00-00  - Finomkerámiagyártó gép kezel je szakképesítés

33-815-01-1000-00-00  - Fodrász szakképesítés

52-521-01-0010-52-02  - Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

52-521-02-0100-31-02  - Fröccsönt gép-kezel részszakképesítés
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GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

33-521-04-0100-31-02  - Galvanizáló részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X  X  X X  

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft.
X X X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

54-544-02-0010-54-02  - Gázipari technikus szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

54-544-01-0010-54-01  - Geológiai technikus szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Miskolci Egyetem X

31-521-08-0100-21-01  - Gépi felületel készít  és -tisztító részszakképesítés Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  X 

Miskolci Egyetem X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

31-521-15-0100-31-01  - Gépi gravírozó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X  X  

31-521-27-0100-31-01  - Gépi kovács részszakképesítés Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Miskolci Egyetem X

OK-TAT-60 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

31-341-03-0100-31-01  - Gázcseretelep-kezel részszakképesítés

31-521-09-0100-31-03  - F részipari szerszámélez részszakképesítés

52-522-09-0000-00-00  - Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész szakképesítés

31-582-08-0100-21-01  - F részipari gépkezel részszakképesítés

31-521-09-1000-00-00  - Gépi forgácsoló szakképesítés

31-582-09-0010-31-02  - Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-
szerel

szakképesítés-elágazás

33-341-03-0100-31-02  - Gépészeti anyag- és alkatrészeladó részszakképesítés

54-521-01-0000-00-00  - Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés

31-521-11-0100-31-04  - Gázhegeszt részszakképesítés

31-521-10-0100-31-01  - Gépbeállító részszakképesítés

31-582-15-0100-31-02  - Gépi vakoló részszakképesítés

54-520-01-0000-00-00  - Gépipari min ségellen r szakképesítés
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Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pécsi Regionális Képz  Központ X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pannon Egyetem X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szolnoki F iskola X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

52-341-09-0100-31-01  - Gombaszakellen r részszakképesítés
Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ

X

Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakért , Oktató és Kutató Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT  INTÉZET SZERVEZ  ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X X X  X  X 

52-543-01-0000-00-00  - Gumiipari technológus szakképesítés Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

31-521-08-0100-21-02  - Gyártósori munkás részszakképesítés Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

54-762-02-0010-54-01  - Gerontológiai gondozó szakképesítés-elágazás

33-346-01-0100-31-02  - Gépíró, szövegszerkeszt részszakképesítés

31-521-10-1000-00-00  - Géplakatos szakképesítés

33-346-01-0100-31-01  - Gépíró részszakképesítés

54-761-02-0100-31-01 - Házi id szakos gyermekgondozó részszakképesítés

54-725-01-0000-00-00  - Grafológus szakképesítés

31-341-04-0100-31-02  - Gyógynövénykeresked részszakképesítés

33-811-03-0100-31-01  - Gyorséttermi- és ételeladó

54-761-02-0100-33-01  - Gyermek- és ifjúsági felügyel részszakképesítés

54-761-02-0010-54-01  - Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés-elágazás

31-521-14-0100-31-01  - Háztartásigép-szerel részszakképesítés

31-521-11-0000-00-00  - Hegeszt szakképesítés
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INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  X 

Miskolci Egyetem X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szegedi Tudományegyetem X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

52-521-02-0100-31-03  - H re keményed  m anyagok feldolgozója részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X  X  X X  X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola
X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft.
X  X  

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

szakképesítés

52-812-01-0000-00-00  - Hostess szakképesítés

33-582-03-0100-31-01  - Hidegburkoló részszakképesítés

31-521-11-0100-31-05  - Hegeszt -vágó gép kezel je részszakképesítés

31-521-11-0000-00-00  - Hegeszt

31-582-04-0100-31-01  - H - és hangszigetel részszakképesítés

31-522-02-0010-31-02  - H téstechnikai berendezéskezel szakképesítés-elágazás

33-522-02-0000-00-00  - H t - és klímaberendezés-szerel , karbantartó szakképesítés

31-521-12-0000-00-00  - H kezel szakképesítés

31-522-02-0010-31-01  - H központ és -hálózatkezel szakképesítés-elágazás
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Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Atalanta Oktatási Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Károly Róbert F iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X X 

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

31-582-11-0000-00-00  - Ingatlanfenntartó, karbantartó szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft X

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X  X  X X  X 

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Pannon Egyetem X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

31-521-08-0100-21-03  - Iparitermék-bontó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

szakképesítés33-346-01-1000-00-00  - Irodai asszisztens

54-346-01-0010-54-01  - Idegen nyelvi titkár szakképesítés-elágazás

54-812-01-1000-00-00  - Idegenvezet szakképesítés

31-522-02-0100-31-01  - Ipari olaj- és gáztüzel -berendezés kezel je részszakképesítés

31-582-12-0000-00-00  - Ipari alpinista szakképesítés

33-524-01-0100-31-01  - Ipari olaj- és gáztüzel  berendezés szerel je,
üzembehelyez je

részszakképesítés
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Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

33-341-02-0100-33-02  - Játéktermi felügyel  (krupié) részszakképesítés Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

33-346-01-1000-00-00  - Irodai asszisztens szakképesítés

54-346-01-0010-54-02  - Iskolatitkár szakképesítés-elágazás

33-522-04-0100-21-01  - Kábelszerel részszakképesítés

54-347-01-0010-54-02  - IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéz szakképesítés-elágazás

33-542-04-0001-33-01  - Járm kárpitos szakképesítés-ráépülés

33-346-01-0001-52-02  - Jegyz könyvvezet szakképesítés-ráépülés

33-341-03-0100-31-03  - Járm alkatrész-eladó részszakképesítés

33-341-03-0010-33-03  - Járm alkatrész-keresked szakképesítés-elágazás

31-582-13-0000-00-00  - Kályhás szakképesítés

33-542-04-1000-00-00  - Kárpitos szakképesítés

31-582-13-0100-31-02  - Kandallóépít részszakképesítés

31-582-09-0100-31-02  - Karbantartó, cs szerel részszakképesítés
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Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Pannon Egyetem X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Pannon Egyetem X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

31-522-03-0100-31-01  - Kéményszerel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-582-19-0100-21-01  - Képkeretez részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola
X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

31-522-02-0010-31-04  - Kazánkezel  (2-12 tonna között) szakképesítés-elágazás

31-522-02-0010-31-03  - Kazángépész (12 tonna felett) szakképesítés-elágazás

52-341-05-0001-54-01  - Kereskedelmi bolthálózat szervez szakképesítés-ráépülés

52-341-04-1000-00-00  - Kereskedelmi ügyintéz szakképesítés

33-341-02-0100-31-02  - Kereskedelmi és szolgáltatási ügynök részszakképesítés

31-521-14-0100-31-02  - Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerel részszakképesítés
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Gépipari Tudományos Egyesület X X  X  

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Atalanta Oktatási Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG X X  X 

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X X 

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Tüske Kft. X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

52-341-05-1000-00-00  - Keresked szakképesítés

31-521-14-0000-00-00  - Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 
gépszerel

szakképesítés

33-341-01-0000-00-00  - Keresked , boltvezet szakképesítés

31-521-15-0000-00-00  - Késes, köször s, kulcsmásoló szakképesítés
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Ipartestületi Szakközépiskola X X  X  X  X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X X  X 

31-521-08-0100-31-02  - Kézigépes megmunkáló részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked  és Oktató Kft. X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Pannon Egyetem X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Miskolci Egyetem X

31-521-23-0100-31-01  - Kokilla- és nyomásos önt részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Ipartestületi Szakközépiskola X  X  X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

31-522-02-0100-31-02  - Kisteljesítmény  kazán f t je (max. 2 tonna) részszakképesítés

51-341-01-0100-33-01  - Kisgép- és m szakicikk-kölcsönz részszakképesítés

54-761-02-0010-54-02  - Kisgyermekgondozó, -nevel szakképesítés-elágazás

31-815-01-0000-00-00  - Kéz- és lábápoló, m körömépít szakképesítés

52-815-01-0000-00-00  - Kozmetikus szakképesítés

31-521-16-0000-00-00  - Kohászati anyagel készít szakképesítés

33-811-03-0100-21-01  - Konyhai kisegít

33-521-04-0000-00-00  - Korrózió elleni véd bevonat készít je szakképesítés

31-521-17-0000-00-00  - Kohászati gépkezel szakképesítés

31-522-02-0100-21-01  - Kompresszorkezel részszakképesítés

31-582-14-0100-31-01  - K faragó, épületszobrász részszakképesítés

31-582-14-0000-00-00  - K faragó, m köves és épületszobrász szakképesítés

31-582-15-1000-00-00  - K m ves szakképesítés
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31-527-01-0000-00-00  - Könyvköt szakképesítés PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

54-524-01-0010-54-05  - Környezetvédelmi és vízmin ségi laboratóriumi 
technikus

szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-521-18-0000-00-00  - Köt - és varrógép m szerész szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Károly Róbert F iskola X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Öveges Képz  Kft. X

OVI Országos Vezet képz  Intézet Kft. X

Pannon Egyetem X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. X  X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-853-04-0000-00-00  - Köztisztasági munkagép- és járm kezel szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-521-15-0100-31-02  - Kulcsmásoló részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X X  X  

31-544-03-0010-31-02  - Külfejtéses bányam vel szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X  X  

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

54-343-03-0000-00-00  - Közbeszerzési referens szakképesítés

52-524-01-0000-00-00  - K olaj- és vegyipari géprendszer üzemeltet je szakképesítés

31-521-09-0100-31-04  - Köször s részszakképesítés

31-582-09-0010-31-03  - Központif tés- és cs hálózat-szerel szakképesítés-elágazás

52-347-02-0001-52-01  - Közszolgáltatási ügyintéz szakképesítés-ráépülés

52-341-04-0001-52-01  - Külgazdasági ügyintéz szakképesítés-ráépülés
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Atalanta Oktatási Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

54-544-01-0010-54-02  - Külszíni bányaipari technikus szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  

Gépipari Tudományos Egyesület X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-521-24-0100-31-01  - Lemezlakatos részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Károly Róbert F iskola X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

54-582-03-0000-00-00  - Magasépít  technikus szakképesítés OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

52-725-01-0000-00-00  - Látszerész és fotócikk-keresked szakképesítés

54-341-01-0000-00-00  - Külkereskedelmi üzletköt szakképesítés

33-542-05-0100-21-02  - Lakástextil-készít részszakképesítés

31-522-03-0100-31-02  - Légtechnikai hálózat szerel részszakképesítés

54-345-02-0000-00-00  - Logisztikai ügyintéz szakképesítés

31-522-03-0000-00-00  - Légtechnikai rendszerszerel szakképesítés

52-522-05-0010-52-01  - Létesítményi energetikus szakképesítés-elágazás
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Károly Róbert F iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szegedi Tudományegyetem X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Miskolci Egyetem X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Károly Róbert F iskola X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

54-544-02-0010-54-04  - Mélyfúró technikus szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  

54-544-01-0010-54-03  - Mélym velési bányaipari technikus szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X  X  X  

52-342-01-0000-00-00  - Marketing- és reklámügyintéz szakképesítés

52-521-01-0010-52-03  - Mágnesezhet  poros anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

52-523-03-0001-54-01  - Mechatronikai technikus szakképesítés-ráépülés

31-521-09-0100-31-05  - Marós részszakképesítés

52-523-03-0000-00-00  - Mechatronikai m szerész szakképesítés

52-523-03-0100-31-01  - Mechatronikai szerel részszakképesítés

51-521-01-0000-00-00  - Másoló- és irodagép m szerész szakképesítés

33-582-04-0100-21-01  - Mázoló, lakkozó részszakképesítés

52-522-05-0010-52-02  - Megújuló energiaforrás energetikus szakképesítés-elágazás

54-582-04-0000-00-00  - Mélyépít  technikus szakképesítés

54-544-02-0010-54-03  - Megújulóenergia-gazdálkodási technikus szakképesítés-elágazás

33-582-03-0100-31-02  - Melegburkoló részszakképesítés
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Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pannon Egyetem X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

33-521-03-0100-31-02  - Mozgólépcs  karbantartó-szerel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

52-345-03-0000-00-00  - Munkaelemz szakképesítés J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Károly Róbert F iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Károly Róbert F iskola X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-812-01-0100-31-01  - Mez gazdasági gazdaasszony részszakképesítés

54-762-01-0001-54-02  - Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés-ráépülés

33-542-05-0100-21-03  - Munkaruha- és véd ruha-készít részszakképesítés

52-347-01-0001-52-01  - Min ségbiztosítási auditor szakképesítés-ráépülés

54-345-03-0000-00-00  - Munkaer piaci szervez , elemz szakképesítés

54-345-03-0100-52-01  - Munkaer piaci szolgáltató, ügyintéz részszakképesítés

33-341-02-0000-00-00  - Mintabolti értékesít , szolgáltatásérték szakképesítés

33-811-02-0001-33-01  - Mixer szakképesítés-ráépülés
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Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

FEOT Foglalkoztatást El segít , Oktató és Tanácsadó Kft. X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft X X X  X X  X 

Öveges Képz  Kft. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Miskolci Egyetem X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X  

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

33-543-01-0001-33-01  - M bútorasztalos szakképesítés-ráépülés

54-862-01-0000-00-00  - Munkavédelmi technikus szakképesítés

52-521-02-0100-31-05  - M anyagextruder-kezel részszakképesítés

52-521-02-0000-00-00  - M anyag-feldolgozó szakképesítés

52-521-02-0100-31-04  - M anyag hegeszt , h formázó részszakképesítés

31-582-09-0100-31-03  - M anyagcs -szerel részszakképesítés

31-341-01-0010-31-03  - M szakicikk eladó szakképesítés-elágazás

33-582-04-0001-33-01  - M emléki díszít , fest szakképesítés-ráépülés

31-582-14-0100-31-02  - M k készít részszakképesítés

52-520-01-0000-00-00  - M szaki termékmin sít szakképesítés

31-582-14-0001-33-01  - M emléki díszít szobrász szakképesítés-ráépülés

31-582-15-0001-33-01  - M emléki helyreállító szakképesítés-ráépülés
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PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X  X  X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Szegedi Tudományegyetem X

Atalanta Oktatási Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X  X X  X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pannon Egyetem X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X X  X  X X  X 

52-213-03-1000-00-00  - Nyomdai gépmester szakképesítés PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Miskolci Egyetem X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

52-725-03-0000-00-00  - Optikai m szerész szakképesítés Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

31-725-01-0000-00-00  - Optikai üvegcsiszoló szakképesítés Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Miskolci Egyetem X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

31-521-23-0100-31-02  - Önt forma-készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

31-521-23-0100-21-01  - Öntvény- és bugatisztító részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

52-524-01-0100-31-01  - Nyomástartóedény-gépész részszakképesítés

51-341-01-0000-00-00  - M szakicikk-keresked szakképesítés

33-761-01-0000-00-00  - Nevel szül szakképesítés

33-542-05-0010-33-03  - N i szabó szakképesítés-elágazás

52-341-02-0010-52-04  - M tárgybecsüs szakképesítés-elágazás

54-345-02-0001-54-01  - Nemzetközi szállítmányozási ügyintéz szakképesítés-ráépülés

31-521-21-0000-00-00  - Olvasztár szakképesítés

52-521-01-0010-52-04  - Örvényáramos anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

33-542-02-0001-33-01  - Ortopédiai cipész szakképesítés-ráépülés

31-521-23-0000-00-00  - Önt szakképesítés
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Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

Reguly Antal Szakképz  Iskola és Kollégium X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szegedi Tudományegyetem X

Szolnoki F iskola X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X  X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

Tüske Kft. X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

52-544-01-0100-52-01  - Pirotechnikus részszakképesítés OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

31-341-01-0010-31-04  - Porcelán- és edényáru-eladó szakképesítés-elágazás

33-582-03-0100-31-03  - Parkettás részszakképesítés

31-812-01-0000-00-00  - Panziós, falusi vendéglátó szakképesítés

52-341-09-0000-00-00  - Piacfelügyel szakképesítés

33-582-04-0100-21-02  - Plakátragasztó részszakképesítés

52-523-01-0100-52-01  - PLC programozó részszakképesítés

31-341-04-0100-31-03  - Piaci, vásári keresked részszakképesítés

33-811-02-1000-00-00  - Pincér szakképesítés
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Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Atalanta Oktatási Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

31-521-23-0100-31-03  - Precíziós önt részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Atalanta Oktatási Kft. X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Szegedi Tudományegyetem X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

31-341-01-0010-31-04  - Porcelán- és edényáru-eladó szakképesítés-elágazás

31-341-02-0000-00-00  - Raktáros szakképesítés

52-342-02-0000-00-00  - PR ügyintéz szakképesítés

52-521-01-0010-52-05  - Radiográfiai anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

31-341-02-0100-21-02  - Raktárkezel részszakképesítés

54-812-02-0010-54-01  - Protokollügyintéz szakképesítés-elágazás

54-762-02-0010-54-02  - Pszichiátriai gondozó szakképesítés-elágazás

51-341-02-0000-00-00  - Régiségkeresked szakképesítés

54-762-01-0010-54-01  - Rehabilitációs nevel , segít szakképesítés-elágazás
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Atalanta Oktatási Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

52-521-01-0010-52-06  - Rezgéselemz  anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

Atalanta Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X X 

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-582-11-0001-33-01  - Sportterem- és sportlétesítmény-üzemeltet szakképesítés-ráépülés OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X 

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

33-811-03-1000-00-00  - Szakács szakképesítés

52-341-05-0100-52-03  - Ruházati keresked részszakképesítés

52-521-01-0010-52-07  - Roncsolásos anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

31-341-01-0010-31-05  - Ruházati eladó szakképesítés-elágazás

54-812-02-0001-54-01  - Rendezvény- és konferenciaszervez szakképesítés-ráépülés

31-582-14-0100-31-03  - Sírk készít részszakképesítés

54-345-05-0000-00-00  - Szabványügyi menedzser szakképesítés

31-341-04-0100-31-04  - Sportszer- és játékkeresked részszakképesítés

51-542-02-0000-00-00  - Szabász szakképesítés
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KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szegedi Tudományegyetem X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X  X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Károly Róbert F iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X  

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X 

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

54-345-06-0000-00-00  - Személyügyi gazdálkodó és fejleszt szakképesítés

33-811-03-1000-00-00  - Szakács szakképesítés

54-812-03-0000-00-00  - Szállodai portás, recepciós szakképesítés

31-812-01-0100-21-01  - Szállodai szobaasszony részszakképesítés

52-347-02-0000-00-00  - Személyes ügyfélszolgálati asszisztens szakképesítés

52-347-03-0100-31-01  - Számítógépes adatrögzít részszakképesítés

33-582-02-0100-21-01  - Szárazépít részszakképesítés
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Pannon Egyetem X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

VOFA Tanácsadó és Szervez  Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Pannon Egyetem X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Miskolci Egyetem X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

33-521-04-0100-31-03  - Szervesbevonat-készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

33-521-08-0100-31-01  - Szikraforgácsoló részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

31-544-01-0100-31-02  - Szilárdásvány-kitermel gép kezel je részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges Képz  Kft. X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervez  Közkereseti Társaság X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

54-345-06-0000-00-00  - Személyügyi gazdálkodó és fejleszt szakképesítés

54-345-06-0100-52-01  - Személyügyi ügyintéz részszakképesítés

31-542-02-1000-00-00  - Szíjgyártó és nyerges szakképesítés

52-521-01-0010-52-08  - Szemrevételezéses anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

31-521-24-1000-00-00  - Szerkezetlakatos szakképesítés

33-521-08-0000-00-00  - Szerszámkészít szakképesítés

54-762-02-0010-54-03  - Szenvedélybeteg-gondozó szakképesítés-elágazás

33-341-02-0100-31-03  - Szerencsejáték-értékesít részszakképesítés

31-341-02-0100-31-01  - Színházi kellékes részszakképesítés

33-762-01-0010-33-02  - Szociális gondozó és ápoló szakképesítés-elágazás

33-582-04-0100-31-01  - Szobafest részszakképesítés

54-762-01-0010-54-02  - Szociális asszisztens szakképesítés-elágazás
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Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervez  Közkereseti Társaság X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X

Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervez  Közkereseti Társaság X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz  Iskola X X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Békéscsabai Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

33-521-03-0100-31-04  - Szórakoztatóipari berendezés-üzemeltet részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X X X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Öveges Képz  Kft. X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X 

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft X

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Oktatási Stúdió 90 Kft. X

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. X X  X  X  X 

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Székesfehérvári Regionális Képz  Központ X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

VOFA Tanácsadó és Szervez  Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X 

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft X

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pallas 70 Oktatási Kft. X

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. X  X  X  X 

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

54-762-01-0010-54-03  - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz szakképesítés-elágazás

54-762-02-0010-54-04  - Szociális gondozó, szervez szakképesítés-elágazás

54-343-05-0000-00-00  - Társadalombiztosítási és bérügyi szakel adó szakképesítés

54-762-01-0001-54-03  - Szociokulturális animátor szakképesítés-ráépülés

31-814-01-0100-31-01  - Takarítógép-kezel

33-582-04-0100-31-02  - Tapétázó részszakképesítés

33-522-01-0100-31-01  - Szórakoztatóelektronikai m szerész részszakképesítés

31-814-01-0000-00-00  - Takarító szakképesítés

54-343-05-0100-52-02  - Társadalombiztosítási ügyintéz
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52-223-01-0100-31-02  - Társalgási jelnyelvi tolmács részszakképesítés KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

33-542-01-0100-21-01  - Táskajavító részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Károly Róbert F iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. X

Károly Róbert F iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Károly Róbert F iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

31-853-04-0100-31-01  - Településtisztasági szippantógépkezel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari Tudományos Egyesület X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X  X  X  X 

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. X X X  X  X X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

Atalanta Oktatási Kft. X

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

33-341-03-0100-31-04  - Telepi épít anyag-eladó részszakképesítés

52-347-03-0000-00-00  - Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens

szakképesítés

52-347-03-0100-52-01  - Telemarketing asszisztens részszakképesítés

54-347-01-0010-54-03  - Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéz szakképesítés-elágazás

52-347-03-0100-31-02  - Telefonkezel , ügyféltájékoztató részszakképesítés

31-582-09-0100-31-04  - T zvédelmi eszköz- és rendszerszerel ,
karbantartó

részszakképesítés

31-582-17-0000-00-00  - Tet fed szakképesítés

52-521-01-0010-52-09  - Tömörségi anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

33-521-04-0100-31-04  - T zihorganyzó részszakképesítés

33-542-05-0100-21-04  - Textiltermék-összeállító részszakképesítés

31-341-03-0000-00-00  - Tölt állomás-kezel szakképesítés

52-521-01-0010-52-10  - Ultrahangos anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás

54-812-02-0010-54-02  - Utazásügyintéz szakképesítés-elágazás
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Atalanta Oktatási Kft. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X  X  X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz  Iskola X

Szofisztika Oktatásszervez  Korlátolt Felel sség  Társaság X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Atalanta Oktatási Kft. X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

BOKIK Szolgáltató Kht. X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  X X 

KOPINT-DATORG Szakközépiskola X X 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz  Központ Kft. X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X X  X 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Pannon Egyetem X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szegedi Tudományegyetem X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

31-863-01-0001-33-01  - Vadászpuska m ves szakképesítés-ráépülés Diana Vadász- Feln ttképz  Alapítványi Szakképz  Iskola és Kollégium X

31-544-04-0000-00-00  - Vájár szakképesítés EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X  X  

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

Miskolci Egyetem X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X  X 

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

54-524-02-1000-00-00  - Vegyipari technikus szakképesítés OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X  X 

33-814-02-0000-00-00  - Vegytisztító, kelmefest , mosodás szakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

31-582-19-0000-00-00  - Üveges és képkeretez szakképesítés

54-347-02-0000-00-00  - Ügyfélkapcsolati vezet szakképesítés

54-346-01-0010-54-03  - Ügyintéz  titkár szakképesítés-elágazás

54-812-02-0001-54-02  - Utazásszervez  menedzser szakképesítés-ráépülés

54-347-01-0010-54-04  - Üzleti kommunikációs szakügyintéz szakképesítés-elágazás

33-524-01-1000-00-00  - Vegyi- és kalorikusgép szerel  és karbantartó szakképesítés

31-521-27-0000-00-00  - Vas- és acélfeldolgozó szakképesítés

31-341-04-0000-00-00  - Vegyesiparcikk-keresked szakképesítés

54-521-05-0010-54-02  - Vegyipari gépésztechnikus szakképesítés-elágazás
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Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  X  

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szolnoki F iskola X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X  

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Budapesti Gazdasági F iskola X X  X 

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

Észak-magyarországi Regionális Képz  Központ X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X  X  X 

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Tokaji Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Tüske Kft. X  X 

Veress Ferenc Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X  

OK-TAT-60 Kft. X X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X

Pallas 70 Oktatási Kft. X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. X X  X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X  X X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

33-341-03-0010-33-04  - Villamossági anyag- és alkatrész-keresked szakképesítés-elágazás

52-811-02-0100-31-02  - Vendéglátó eladó részszakképesítés

52-811-02-0001-52-01  - Vendéglátásszervez szakképesítés-ráépülés

52-811-02-0000-00-00  - Vendégl s szakképesítés

54-345-02-0100-52-01  - Veszélyesáru-ügyintéz részszakképesítés

31-522-04-0000-00-00  - Villamoshálózat-szerel , -üzemeltet szakképesítés

33-341-03-0100-31-05  - Villamossági anyag- és alkatrészeladó részszakképesítés
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31-522-04-0100-31-01  - Villamos-távvezeték épít , szerel , karbantartó részszakképesítés Magyar Elektrotechnikai Egyesület X X 

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X 

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Magyar Elektrotechnikai Egyesület X X 

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. X X X  X  X X  X 

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Országos Munkavédelmi Képz  és Továbbképz  Kft X X X  X X  X 

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X  X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X  X  X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium X

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X X  X  X  X 

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

ISD DUNAFERR Dunai Vasm  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd  Részvénytársaság X  X  X 

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X  X X  X 

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X X  

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola X

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít  Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X X  X 

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz  és Szakmai Szolgáltató Kft. X X  X  

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium X

INFORG Oktató, Tervez , Szervez  Kft. X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz  Iskola X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X 

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

SZTÁV Feln ttképz  zRt. X X X  X X  X 

31-582-04-0100-31-02  - Vízszigetel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Andrássy Gyula Szakközépiskola X

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium X

Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium X

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Szombathelyi Regionális Képz  Központ X

Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. X

Békéscsabai Központi Szakképz  Iskola és Kollégium X

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. X X 

Debreceni Regionális Képz  Központ X

DELIKATES FELN TTKÉPZ  KORLÁTOLT FELEL SSÉG  TÁRSASÁG X X  X 

Eötvös József Szakképz  Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium X

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség  Társaság X

Gépipari Tudományos Egyesület X X X  X  X X  X 

Griff Vállalkozásfejleszt  Kft. X X 

J. L. SEAGULL Szakképz  Iskola X

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZ  KÖZPONT X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz  Korlátolt Felel sség  Társaság X X X  X  X X  X 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) X X X  X  X X  X 

KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE X

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. X X  X  X 

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz  és Vizsgacentrum Kft. X

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz  Kft. X

Nyíregyházi Regionális Képz  Központ X

OK-TAT-60 Kft. X  X  X 

OKTÁV Továbbképz  Központ Zrt. X X  

Öveges Képz  Kft. X

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz  Iskola X

33-522-04-0001-33-04  - Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés

31-521-11-0100-31-06  - Volframelektródás hegeszt részszakképesítés

31-341-01-0010-31-06  - Zöldség-gyümölcs eladó szakképesítés-elágazás

33-522-04-1000-00-00  - Villanyszerel szakképesítés

31-582-09-0010-31-04  - Vízvezeték- és vízkészülék-szerel szakképesítés-elágazás
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Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola X

Pécsi Regionális Képz  Központ X

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd  Részvénytársaság X X X  X  X  X 

Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége X

Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft X

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. X

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség  Társaság X

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképz  Iskola X

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium X  X  

Soter-Line Oktatási, Továbbképz  és Szolgáltató Kft. X

Surányi Endre Szakképz  Iskola és Kollégium X

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. X

Tüske Kft. X  X 

31-582-05-0100-21-01  - Zsaluzóács részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. X  X  

Jelmagyarázat

Régió neve Régióba tartozó megyék

Nyugat-Dunántúli régió Gy r-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

Közép-Dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye

Dél-Dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Közép-Magyarországi régió Budapest, Pest megye

Észak-Magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dél-Alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA

Jel

NyD

KD

DD

ÉA

KM

ÉM

31-341-01-0010-31-06  - Zöldség-gyümölcs eladó szakképesítés-elágazás
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A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 37/2003. (XII. 30.) OM rendelet szerinti szakképesítésekre

vonatkozó vizsgaszervezési jogosultsága
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 31  7862  01  ABC-eladó 

 52  5443  01  Acél- és fémszerkezeti technikus 

 31  5246  02  Acélhengerész 

 33  5216  01  Ács-állványozó 

 52  5412  01  Általános vegyésztechnikus 

 52  5443  02  Anyagmozgató épít gépész-technikus 

 53  5401  01  Anyagvizsgáló (az eljárás és a szakterület 
feltüntetésével) 

 33  5262  01  Asztalos 

 31  5262  02  Asztalosipari szerel

 34  5282  01  Atomer m vi dozimetrikus 

 32  5252  01  Atomer m vi gépész (a tevékenység feltüntetésével) 

 32  5236  01  Atomer m vi karbantartó (a tevékenység 
feltüntetésével) 

 34  5223  01  Atomer m vi m szerész (a tevékenység 
feltüntetésével) 

 53  5252  01  Atomer m vi operátor (a tevékenység 
felt ntetésével) 

 52  5282  01  Atomer m vi vegyészlaboráns 

 33  5241  03  Autógyártó 

 52  5499  01  Automatizálási technikus (a szakirány 
megjelölésével) 

 31  5216  02  Bádogos és épületbádogos 

 33  5251  01  Bányagépész 

 52  5436  01  Bányagépész-technikus 

 52  5436  02  Bányaipari aknásztechnikus 

 34  5211  02  Bányament

 52  5436  03  Bányavillamossági technikus 

 52  3439  01  Becsüs (a szakirány megjelölésével) 

 53  3435  01  Beruházói szakel adó 

 54  3404  03  Beszédíró gyorsíró 

 33  5262  02  Bognár 

 54  5070  02  Bölcs dei szakgondozó 

 33  5272  01  B rdíszm ves 

 33  5272  09  B rgyártó 

 31  5272  01  B ripari szabász 

 31  5272  02  B ripari varrómunkás (t z )

 52  5411  01  B rkonfekció-ipari technikus 

 21  5272  01  B rtárgykészít

 31  5216  03  Burkoló 

 33  5272  03  Cip fels rész-készít

 52  5411  04  Cip ipari technikus 

 21  5272  02  Cip javító 

 31  5272  04  Cip készít

 54  3435  06  Controller 

 52  3435  11  Controlling asszisztens 

 33  7826  01  Cukrász 

 54  5012  02  Csecsem - és gyermekápoló 

 54  5070  01  Csecsem - és kisgyermekgondozó 

 55  8933  01  Csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
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 31  5216  04  Cserépkályha- és kandallóépít

 31  5291  02  Csipkekészít

 52  7899  05  Drágak -meghatározó 

 52  5412  02  Drog- és toxikológiai technikus 

 51  7862  02  Drogériai keresked

 51  5223  01  Elektronikai m szerész

 34  5223  02  Elektronikus és mechanikus  
vagyonvédelmirendszer-szerel

 52  5422  01  Elektrotechnikai technikus 

 33  7862  01  Élelmiszer- és vegyiáru-keresked

 31  5233  01  Eljárás szerinti hegeszt  (az eljárás megjelölésével) 

 53  5483  01  Emel gép-ügyintéz

 55  5483  01  Energetikai mérnökasszisztens 

 52  5483  01  Energetikus 

 52  5483  04  Energiatermel  és -hasznosító technikus (a szakirány 
megjelölésével) 

 55  5812  01  Építettkörnyezetmérnök-asszisztens (a szakirány 
megjelölésével) 

 52  5499  02  Épít anyag-ipari technikus 

 31  5256  01  Épít gép-karbantartó 

 31  5216  06  Épületburkoló 

 52  5443  03  Épületgépész-technikus 

 31  5216  07  Épületszigetel

 31  5216  08  Épületszobrász 

 34  5222  02  Érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló 

 34  5222  03  Er sáramú berendezések id szakos felülvizsgálója 

 52  5422  02  Er sáramú elektronikai technikus 

 55  3433  03  Európai Uniós üzleti szakügyintéz

 52  3435  01  Európai üzleti asszisztens 

 33  5262  04  Faesztergályos 

 31  5243  02  Faipari gépmunkás 

 52  5411  10  Faipari technikus 

 55  5499  03  Faipari termelésszervez

 31  5291  03  Fajátékkészít

 31  7822  01  Falusi vendéglátó 

 34  5222  04  FAM-szerel

 33  5262  07  Fam ves

 31  5216  09  Fapadlózó és burkoló 

 55  5282  1  Farmakológus szakasszisztens 

 31  5291  04  Fatömegcikk- és eszközgyártó 

 52  5483  02  Felel s gázüzemi vezet  (a szakterület 
megjelölésével) 

 55  5412  03  Felületvédelmi technológus 

 51  5222  01  Felvonószerel

 31  5233  14  Fémforgácsoló 

 52  5432  07  Fémipari anyagtechnikus 

 51  7899  02  Fényképész 

 33  5276  01  Férfiruha-készít

 31  5274  01  Filmnyomó és kend fest

 52  5499  03  Finommechanikai technikus 



2008/95. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5875

Szak-
képesítés 

szintje 

Tanulmányi 
terület 

Sor-
szám

Szakképesítés megnevezése 

 33  7812  01  Fodrász 

 31  5274  02  Fonó 

 53  5483  02  Gáz- és olajtüzel berendezés-min sít , felülvizsgáló 

 32  5236  02  Gáz- és olajtüzel berendezés-szerel , üzembe 
helyez

 55  3439  01  Gazdálkodási menedzser asszisztens (a szakok 
megjelölésével) 

 55  3433  01  Gazdasági idegen nyelvi levelez

 31  5483  04  Gázfogadó- és átadóállomás-kezel

 31  5216  10  Gázvezeték- és készülékszerel

 52  5436  05  Geológus-geofizikus technikus 

 52  5442  02  Gépésztechnikus 

 52  5442  03  Gépgyártás-technológus technikus 

 55  5442  01  Gépipari mérnökasszisztens 

 52  5442  04  Gépipari számítástechnikai technikus 

 33  3404  02  Gépíró és szövegszerkeszt

 31  5233  04  Géplakatos 

 52  5442  05  Gépszerkeszt  technikus 

 54  8933  05  Gerontológiai gondozó 

 31  5220  01  Gipszmintakészít

 54  7899  04  Grafológus 

 52  7899  01  Grafológus szakasszisztens 

 52  5412  03  Gumi- és m anyagipari technikus 

 33  5292  01  Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 

 31  5244  02  Gumigyártó és -feldolgozó 

 21  5291  05  Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészít

 34  5276  01  Gyermekruha-készít

 31  5244  03  Gyógyszer- és tápszerkészít

 52  5412  05  Gyógyszerkészítmény-gyártó és min ségbiztosító 
asszisztens

 31  7822  02  Gyorsétkeztetési eladó 

 51  5223  02  Háztartás-elektronikai m szerész

 51  5222  02  Háztartásigép-szerel

 33  6601  01  Házvezet (n )

 31  5233  06  Hegeszt

 53  1408  01  Hegeszt  gyakorlati oktató  
(I., II., az eljárás megjelölésével) 

 52  5499  06  Hegeszt technikus 

 52  5423  01  Híradásipari technikus 

 31  5216  12  H - és hangszigetel

 31  5216  21  H -, hangszigetel  és ipari bádogos 

 31  5232  02  H kezel

 31  7862  02  Hulladékgy jt

 54  3442  02  Humán controlling ügyintéz

 31  7862  03  Hús- és hentesáru-eladó 

 54  3404  01  Idegen nyelvi menedzserasszisztens 

 54  3404  02  Idegen nyelvi ügyintéz  titkár 

 54  7872  01  Idegenforgalmi menedzser 

 55  7872  01  Idegenforgalmi szakmenedzser 

 52  7872  02  Idegenforgalmi technikus 
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 52  7872  03  Idegenforgalmi ügyintéz

 54  7872  02  Idegenvezet

 55  8419  02  Ifjúságsegít

 52  3452  02  Igazgatási ügyintéz

 52  3435  08  Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense 

 52  5499  07  Ipari biotechnológus technikus 

 52  5423  02  Ipari elektronikai technikus 

 31  5236  01  Ipari- és kereskedelmih t gép-szerel

 31  5292  05  Ipari üvegm ves

 31  5252  01  Iparigáz- és olajtüzel berendezés-kezel

 32  5236  04  Iparigáz- és olajtüzel berendezés-szerel , -
karbantartó, -javító 

 52  5423  04  Irodagép-technikus 

 52  3404  05  Irodai asszisztens 

 54  3439  01  Irodavezet

 52  8999  01  Jelnyelvi tolmács 

 55  3452  01  Jogi asszisztens 

 34  5222  05  Kábelszerel  (a tevékenység feltüntetésével) 

 33  5262  05  Kádár 

 33  5276  02  Kalapos és sapkakészít

 33  5262  06  Kárpitos 

 52  5411  06  Kárpitosipari technikus 

 34  5252  01  Kazángépész 

 32  5252  08  Kazánkezel

 21  5291  01  Kefe- és sepr készít

 32  5292  01  Kehelycsésze- és pohárbefúvó (kézi) 

 31  7842  01  Kelmefest  és -tisztító 

 21  5292  01  Képkeretez  és üvegez

 31  5237  01  Kerékpárszerel

 54  3434  02  Kereskedelmi menedzser 

 55  7862  01  Kereskedelmi szakmenedzser 

 52  7862  02  Kereskedelmi technikus 

 32  7862  01  Keresked  vállalkozó 

 33  7812  02  Kéz- és lábápoló, m körömépít

 21  5291  08  Kézi és gépi hímz

 55  3434  03  Kis- és középvállalkozási menedzser 

 33  5262  08  Kishajó- és csónaképít

 54  5262  01  Kishajó- és csónaképít  technikus 

 31  5243  03  Kisofszetgép-kezel

 31  5252  02  Kisteljesítmény kazán-f t

 55  5232  01  Kohómérnök asszisztens 

 31  5259  02  Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezel

 31  7862  05  Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó 

 33  5276  03  Konfekcióipari szabász 

 21  5291  07  Kosárfonó és fonottbútor-készít

 31  5233  10  Kovács 

 51  7812  01  Kozmetikus 

 31  5216  13  K faragó 

 54  3436  02  Költségszakért

 31  5216  14  K m ves
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 31  5256  02  Könny gépkezel

 55  5411  01  Könny ipari mérnökasszisztens  
(a szakirány megjelölésével) 

 51  5278  02  Könyvköt

 31  5278  06  Könyvköt  asszisztens 

 33  5274  01  Köt

 33  5237  01  Köt - és varrógépm szerész

 33  5276  04  Köt ipari konfekciósfehérnem -készít

 31  5274  03  Kötöttárukészít

 52  3435  10  Közbeszerzési referens 

 31  5211  02  Külfejtésesbánya-m vel

 55  3433  02  Külgazdasági üzletköt

 52  3433  01  Külkereskedelmi ügyintéz

 54  3433  03  Külkereskedelmi üzletköt

 33  5276  10  Lakástextilvarró, -javító 

 52  5286  01  Látszerész és fotocikk-keresked

 55  5499  01  Logisztikai m szaki menedzserasszisztens 

 54  3435  01  Logisztikai szervez

 52  3435  02  Logisztikai ügyintéz

 52  5801  01  Magasépít  technikus 

 54  3434  03  Marketing- és reklámmenedzser 

 52  3435  04  Marketing- és reklámügyintéz

 33  5237  02  Mechanikai m szerész 

 51  5223  06  Mechatronikai m szerész

 52  5423  06  Mechatronikai technikus 

 55  1408  01  Médiatechnológus asszisztens 

 52  5801  02  Mélyépít  technikus 

 31  5211  03  Mélyfúró 

 54  8933  01  Mentálhigiénés asszisztens 

 51  5401  01  Min ségellen r

 53  5401  05  Min ségirányítási bels  auditor 

 51  7822  01  Mixer 

 55  8419  01  Moderátor 

 33  5234  01  Motorkerékpár-szerel  és javító 

 52  5483  03  Munkaelemz

 54  3443  01  Munkaer -piaci instruktor 

 71  3443  01  Munkaer -piaci menedzser 

 52  3443  01  Munkaer -piaci ügyintéz

 53  5499  01  Munkavédelmi technikus 

 31  5244  08  M anyag-feldolgozó 

 31  5244  09  M anyag-hegeszt  (az eljárás feltüntetésével) 

 51  5262  01  M bútorasztalos 

 33  5401  01  M szaki rajzoló (a szakirány megjelölésével) 

 52  5423  07  M szaki számítástechnikai technikus 

 52  5499  08  M szaki üzletszervez  technikus 

 32  5233  02  NC-, CNC-gépkezel  (a technológia feltüntetésével) 

 34  5233  01  NC-, CNC-programozó technológus 

 31  5256  03  Nehézgépkezel

 21  5274  01  Nemsz ttkelmegyártó 

 54  3433  05  Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
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menedzser 
 55  3433  04  Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéz
 31  8933  01  Nevel szül

 54  3434  05  Nonprofit menedzser 

 52  3435  07  Nonprofit ügyintéz

 33  5276  05  N iruha-készít

 32  5252  04  Nyomástartóedény-gépész 

 51  5243  01  Nyomdai gépmester 

 52  5278  02  Nyomdai kiadvány- és képszerkeszt

 31  5278  05  Nyomdai segédgépmester 

 54  5411  02  Nyomdaipari technikus 

 54  5411  03  Nyomtatványfeldolgozó technikus 

 54  5411  04  Nyomtatványszerkeszt  technikus 

 31  5232  04  Olvasztár 

 33  5286  01  Optikai üvegcsiszoló 

 33  5237  03  Órás 

 52  5423  08  Orvoselektronikai technikus 

 33  5237  05  Orvosikézim szer-készít

 34  5222  06  Önálló hálózatkezel

 31  5232  05  Önt

 31  5232  06  Önt ipari mintakészít

 31  5243  05  Papírgyártó és -feldolgozó 

 52  5411  07  Papíripari technikus 

 33  7822  01  Pincér 

 51  5244  03  Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével) 

 52  8409  01  PR-munkatárs 

 31  7899  02  Propánbutáncseretelep-kezel

 31  5259  03  Propánbutángázlefejt  és tölt berendezés-kezel

 52  3404  02  Protokoll-ügyintéz

 54  8402  01  PR-szakreferens 

 51  5223  09  Rádió- és hangtechnikai m szerész

 31  5292  10  Red ny-, reluxakészít , -javító 

 55  3435  01  Reklámszervez  szakmenedzser 

 52  5411  08  Ruhaipari technikus (a szakirány megjelölésével) 

 33  7862  03  Ruházati keresked

 55  8409  02  Sajtótechnikus 

 34  5251  01  Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés- 
kezel

 54  5499  01  Szabványalkotó 

 53  5499  02  Szabványügyintéz

 33  7826  02  Szakács 

 52  7822  04  Szállodai portás 

 51  5223  10  Számítástechnikai m szerész

 31  5216  22  Szárazépít

 31  5236  03  Szell z - és klímaberendezés-szerel

 54  3442  01  Személyügyi gazdálkodó 

 52  3442  01  Személyügyi ügyintéz

 54  3404  04  Szerkeszt ségi asszisztens 

 31  5216  16  Szerkezetlakatos 
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 52  5442  06  Szerszám- és készülékszerkeszt  technikus 

 33  5233  02  Szerszámkészít

 21  5272  03  Szíjgyártó 

 21  5272  04  Szíjgyártó-nyerges 

 33  5212  05  Szikvíz- és szénsavasüdít ital-készít

 33  5278  07  Szita- és tamponnyomó 

 31  5216  17  Szobafest -mázoló és tapétázó 

 54  8933  02  Szociális asszisztens 

 33  8933  02  Szociális gondozó és ápoló 

 54  8933  03  Szociális gondozó és szervez

 54  8933  04  Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz

 21  5293  01  Sz nyegszöv

 33  5276  09  Sz rme- és b rkonfekcionáló 

 33  5274  02  Szöv

 31  7899  03  Takarító 

 54  3435  04  Társadalombiztosítási szakel adó

 52  3435  05  Társadalombiztosítási ügyintéz

 51  5223  11  Televízió- és videotechnikai m szerész

 55  5499  02  Terméktervez  m szaki menedzserasszisztens 

 54  5482  01  Termelésirányító 

 52  5278  01  Tervez szerkeszt

 31  5216  18  Tet fed

 52  5411  11  Textiliparitermék-menedzser 

 21  5291  09  Textiljáték-készít

 52  5411  09  Textiltechnikus 

 52  5412  04  Textilvegyipari technikus 

 53  5278  01  Tipográfus 

 55  3434  02  Titkárságvezet

 31  7862  07  Tölt állomás-kezel , eladó 

 32  7862  02  Tüzel - és épít anyag-keresked

 31  5233  13  T zihorganyzó 

 52  3435  09  Ügyfélszolgálati asszisztens 

 52  3404  04  Ügyintéz  titkár 

 52  3404  01  Ügyviteli asszisztens 

 31  5292  11  Üvegcsiszoló 

 21  5216  02  Üvegez

 32  5292  02  Üvegfest  és ólmozottüveg készít

 31  5292  13  Üvegfúvó 

 52  3433  03  Üzleti ügyintéz

 55  3435  02  Üzletviteli szakmenedzser 

 31  5211  04  Vájár (mélym vel )

 52  3435  06  Vállalkozásszervez

 31  5276  03  Varrómunkás 

 33  7862  04  Vas- és m szaki keresked

 31  5220  04  Vasbeton- és m k készít

 31  5216  19  Vasszerel

 51  5282  07  Vegyészlaboráns 

 55  5412  02  Vegyész-mérnökasszisztens 

 31  5244  14  Vegyianyaggyártó 
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 52  5449  02  Vegyipari gépésztechnikus 

 55  5412  04  Vegyipari méréstechnológus 

 52  5499  10  Vegyipari min ségbiztosítási technikus 

 55  5412  01  Vegyipari-gépészmérnök asszisztens 

 31  7822  03  Vendégfogadós 

 33  7822  02  Vendéglátó eladó 

 54  3434  04  Vendéglátó menedzser 

 55  7822  01  Vendéglátó szakmenedzser 

 52  7822  02  Vendéglátó technikus 

 32  7822  01  Vendéglátó vállalkozó 

 52  5482  03  Veszélyesáru-/ADR-ügyintéz

 52  5442  07  Vezérlés- és szabályozástechnikai technikus 

 52  5422  03  Villamosgép és -berendezési technikus 

 34  5222  08  Villamosgép- és berendezéskezel

 33  5222  03  Villamosgép- és készülékszerel

 34  5222  09  Villamoshálózat szerel

 55  5423  01  Villamosmérnök-asszisztens (a szakirány 
megjelölésével) 

 34  5222  10  Villamosm -kezel

 31  5252  04  Villamosm vi algépész 

 32  5252  05  Villamosm vi blokkgépész 

 32  5252  07  Villamosm vi kalorikus gépész 

 31  5252  06  Villamosm vi kezel  (a technológia és a tevékenység 
megjelölésével) 

 34  5252  02  Villamosm vi vezet gépész 

 31  5252  09  Villamosm vi vízel készít  gépész 

 31  5252  05  Villamosm vigázturbina-gépész 

 32  5252  06  Villamosm vig zturbina-gépész 

 31  5252  07  Villamosm violajállomás-gépész 

 34  5222  13  Villámvédelem felülvizsgálója 

 33  5216  03  Villanyszerel

 31  5216  20  Vízvezeték- és központif tés-szerel



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
10/2008. (VI. 28.) SZMM

rendelete

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal
ado má nyoz ha tó szak mai el is me ré sek rõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. §-ában meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban:
mi nisz ter) a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ken a
pél da mu ta tó, ki vé te le sen ma gas szín vo na lú, lel ki is me re -
tes, ered mé nyes te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek és kö zös -
sé gek szá má ra a 2. §-ban meg ha tá ro zott el is me ré se ket
ado má nyoz hat ja.

2. §

(1) A mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek a kö -
vet ke zõk: 

a) Le ven del Lász ló Élet mû Díj, 
b) Mi nisz te ri szak mai díj,
c) Mi nisz te ri Di csé ret, 
d) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél. 

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont já ban sze rep lõ el is me rés
ter mé sze tes sze mély nek, az (1) be kez dés d) pont já ban
 nevesített el is me rés kö zös sé gek nek ado má nyoz ha tó.

3. §

(1) A Le ven del Lász ló Élet mû Díj an nak adományoz -
ható, aki a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó szak te rü le te -
ken, év ti ze de ken át ki ma gas ló szak mai te vé keny sé get vég -
zett, és eh hez pá ro su ló em ber i hoz zá ál lá sá val meghatá -
rozó ered mé nye ket ért el.

(2) A Le ven del Lász ló Élet mû Díj ban nap tá ri éven ként
10 fõ ré sze sül het. 

4. § 

A mi nisz ter a kö vet ke zõ szak mai dí ja kat ado má nyoz -
hat ja nap tá ri éven ként:

a) Ma gyar If jú sá gért Díj – leg fel jebb 4 fõ ré szé re: a
gyer mek- és if jú ság ügy te rü le tén el ért ki emel ke dõ ered -
mé nye kért;

b) Pro Ca ri ta te Díj – leg fel jebb 30 fõ ré szé re: a szo ci á lis
el lá tás fej lesz té sé hez való hoz zá já ru lá sért, a gyermek -
védelem, a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be rek re ha bi li tá ci ó ja ér de ké ben, il let ve az ez zel fog lal -
ko zó in téz mé nyek ben ki fej tett ki emel ke dõ szak mai, vagy
köz szol gá la ti te vé keny sé gért, va la mint a nyug díj biz to sí tás 
te rén a nyug dí ja so kért vég zett mun ká ért;

c) Pro Fa mi li is Díj – leg fel jebb 20 fõ ré szé re (há zas tár -
sak nak együtt is ado má nyoz ha tó): a csa lád ala pí tás és a
gyer mek ne ve lés tá mo ga tá sa, a csa lá dok jó lé té nek nö ve lé -
se ér de ké ben, to váb bá a csa lád vé de lem te rü le tén ki fej tett
ki emel ke dõ szak mai vagy köz szol gá la ti te vé keny sé gért;

d) Szo ci á lis Mun ká ért Díj – leg fel jebb 10 fõ ré szé re:
a szo ci á lis szak mák te rü le tén ki emel ke dõ tel je sít ményt
nyúj tó mun ká ért;

e) Esély egyen lõ sé gért Díj – leg fel jebb 4 fõ ré szé re: az
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sa, meg te rem té se te rén el ért
ki emel ke dõ ered mé nyek, va la mint a hát rá nyos hely ze tû
tár sa dal mi cso por tok hoz tar to zó sze mé lyek jo ga i nak ér vé -
nye sí té sé hez és e jo gok, va la mint az em ber i mél tó ság
 védelmében való fel lé pés és vé de lem mi nél szé le sebb körû 
ér vé nye sí té se és nép sze rû sí té se te rü le tén vég zett ki emel -
ke dõ te vé keny sé gért;

f) El ige Vi tam Díj – leg fel jebb 4 fõ ré szé re: a ká bí tó -
szer-el le ni küz de lem te rü le tén vég zett ki emel ke dõ te vé -
keny sé gért;

g) Idõ se kért Díj – leg fel jebb 10 fõ ré szé re: az idõ sek
em ber i mél tó sá ga, anya gi, fi zi kai, lel ki egész sé ge, jó lé te,
az idõs ko ri ak ti vi tás meg õr zé se ér de ké ben ki fej tett mun -
ká ért;

h) Mun ka ügyért Díj – leg fel jebb 26 fõ ré szé re: a fog lal -
koz ta tás- és bér po li ti ka ki dol go zá sa, a mun ka ügyi kap cso -
la tok ala kí tá sa, a mun ka he lyi béke meg õr zé se, az ér dek -
egyez te tés ered mé nyes sé ge, a szak ér tõi te vé keny ség és
 rehabilitáció ered mé nyes ki ala kí tá sa és mû köd te té se, az
em ber i erõ for rás gaz dál ko dás és fej lesz tés, a mun ka ügyek
nem zet kö zi kap cso la ta i nak ápo lá sa, az ál lás ke re sõk el he -
lyez ke dé sé nek elõ se gí té se, a szak kép zés és fel nõtt kép zés,
a mun ka vé de lem (mun ka biz ton ság, mun ka egész ség ügy),
a mun ka ügyi igaz ga tás ér de ké ben ki fej tett ered mé nyes
 tevékenységért;

i) Fo gyasz tó vé de le mért Díj – leg fel jebb 4 fõ ré szé re:
a fo gyasz tó vé de le mért és a pi ac fel ügye let te rü le tén el ért
ki emel ke dõ ered mé nye kért;

j) Gás pár Ká roly Díj – leg fel jebb 4 fõ ré szé re: a gyer -
mek jó lé ti alap el lá tás, a gyer mek vé del mi szak el lá tás, a
gyám ügyi igaz ga tás, a gyer mek jo gok vé del me ér de ké ben, 
il let ve a fel so rolt te rü le tek hez kap cso ló an vég zett ki emel -
ke dõ szak mai vagy ok ta tói te vé keny sé gért.

5. §

(1) Mi nisz te ri Di csé ret an nak ado má nyoz ha tó, aki
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban (a to váb bi ak -
ban: mi nisz té ri um) és a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
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szer vek nél, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi te rü le ten
 kiemelkedõ szak mai te vé keny sé get vég zett. 

(2) Mi nisz te ri Di csé ret ben nap tá ri éven ként 150 fõ ré -
sze sül het.

6. §

(1) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél ado má nyoz ha tó a
 minisztériumban, a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló szer vek -
nél, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügy egyéb te rü le te in
 kiemelkedõ te vé keny sé get vég zõ mun ka cso por tok nak,
 továbbá leg alább négy éven át ered mé nyes, pél da mu ta tó
te vé keny sé get vég zõ szak ér tõi cso por tok nak, bi zott sá gok -
nak, ci vil szer ve ze tek nek.  

(2) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél ben nap tá ri éven ként
50 kö zös ség ré sze sül het.

7. §

(1) A 2. § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha tá ro -
zott el is me rés sel em lék érem, ado má nyo zást ta nú sí tó ok le -
vél és pénz ju ta lom jár. 

(2) A 2. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
Le ven del Lász ló Élet mû Díj jal együtt járó pénz ju ta lom a
tárgy év ja nu ár 1-jén ha tá lyos köz tiszt vi se lõi il let mény alap 
ti zen négy sze re se.

(3) A 2. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
Mi nisz te ri szak mai díj jal együtt járó pénz ju ta lom a tárgy -
év ja nu ár 1-jén ha tá lyos köz tiszt vi se lõi il let mény alap
nyolc szo ro sa. Amennyi ben a 4. § c) pont ja alap ján adott
Pro Fa mi li is Dí jat há zas tár sak együtt kap ják, a díj jal járó
pénz ju tal mat egyen lõ arány ban kell meg osz ta ni kö zöt tük.

(4) A 2. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
Mi nisz te ri Di csé ret tel az ado má nyo zást ta nú sí tó ok le vél
jár, és az ab ban ré sze sü lõ sze mély – a mi nisz ter dön té se
alap ján – pénz ju ta lom ban ré sze sít he tõ.

(5) A 2. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott
Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél ben ré sze sü lõ kö zös ség nek az 
ado má nyo zást ta nú sí tó ok le vél jár.

8. § 

(1) A 2. § (1) be kez dés a)–b) pont já ban  meg ha tá ro zott
el is me rés sel járó pénz ju ta lom éves ke re té nek össze gét a
mi nisz ter – az ál ta la ki je lölt mi nisz té ri u mi ve ze tõ ja vas la ta 
alap ján – a tárgy év ja nu ár 15-éig ál la pít ja meg. Pénz ju ta -
lom a tárgy év ben az így meg ha tá ro zott ke ret mér té ké ig
 fizethetõ.

(2) A 2. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ne ve sí tett
 Miniszteri Di csé ret tel járó ju ta lom egy sze mély re esõ mér -
té ke a ju ta lom ban ré sze sü lõk szá ma és az (1) be kez dés sze -

rint meg ha tá ro zott éves ke ret függ vé nyé ben, sze mé lyen -
ként azo nos összeg ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

9. §

(1) Az el is me rés sel járó pénz ju tal mat a köz pon ti költ -
ség ve tés mi nisz té ri u mi fe je ze tén be lül an nak a szer ve zet -
nek az elõ irány za ta ter hé re kell ki fi zet ni, amely a ki tün te -
tet tet fog lal koz tat ja, il let ve amely a ki tün te tés re ja vas la tot
tett.

(2) Mi nisz té ri u mi fe je ze ten kí vü li ki tün te tett ese té ben
a ju ta lom ki fi ze té se a mi nisz té ri um költ ség ve té si ke re te
ter hé re tör té nik. Amennyi ben a mi nisz té ri um költ ség ve té -
sé ben a fe de zet nem áll ren del ke zés re a pénz ju ta lom ki fi -
ze té sét a ja vas lat te võ vál lal hat ja.

10. §

Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ra
a) már ci us 15-e; au gusz tus 20-a és ok tó ber 23-a,
b) a Fo gyasz tó vé del mi Vi lág nap (már ci us 15.), 
c) a Mun ka ün ne pe (má jus 1.),
d) az Esély egyen lõ ség Nap ja (má jus 5.),
e) a Nem zet kö zi Csa lá di Nap (má jus 15.),
f) az ENSZ Ká bí tó szer-el le nes Vi lág nap ja (jú ni us 26.),
g) a Köz tiszt vi se lõk Nap ja (jú li us 1.),
h) az Idõ sek Vi lág nap ja (ok tó ber 1.),
i) a Szo ci á lis Mun ka Nap ja (no vem ber 12.),
j) a Gyer mek i Jo gok Vi lág nap ja (no vem ber 20.),
k) a Fo gya té kos Em be rek Vi lág nap ja (de cem ber 3.),
l) egyéb ki emel ke dõ szak mai ese mény

al kal má ból ke rül het sor. 

11. §

(1) Az el is me rés ado má nyo zá sá ra az 1. vagy a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel és a
 minisztériumhoz tör té nõ meg kül dé sé vel le het ja vas la tot
ten ni, amely hez csa tol ni kell az el is me rés re ja va solt sze -
mély nek a sze mé lyes ada tai ke ze lé sé hez való hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tát.

(2) A ja vas la tot az el is me rés át adá sá ra ja va solt idõ pont
(ese mény) elõtt leg alább 45 nap pal ko ráb ban kell meg kül -
de ni. A ha tár idõ után be ér ke zett ja vas la tot a so ron kö vet -
ke zõ ki tün te té si al ka lom nál le het fi gye lem be ven ni.

(3) Az el is me rés ado má nyo zá sá ra ja vas la tot te het:
 országgyûlési kép vi se lõ, ál la mi ve ze tõ, a mi nisz té ri um
 vezetõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ je, a mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó in téz mény ve ze tõ je, a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó szak te rü le ten tevékeny -
kedõ in téz mény ve ze tõ je, Bu da pest Fõ vá ros fõ pol gár mes -
te re, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, a re gi o ná lis szo ci á lis 
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és gyám hi va tal ve ze tõ je, a he lyi ön kor mány zat pol gár mes -
te re, a me gyei köz gyû lés el nö ke, az if jú sá gi, szo ci á lis,
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz ményt fenn tar tó
egy ház ve ze tõ je, szak mai és ci vil, va la mint tu do má nyos
szer ve ze tek, ér dek kép vi se le tek, szö vet sé gek.  

12. §

(1) A 2. § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban meg ha tá ro -
zott el is me rés ado má nyo zá sá ra – a be ér ke zett ja vas la tok
alap ján – a mi nisz ter ál tal ki je lölt, a mi nisz té ri um ál la mi
ve ze tõ i bõl, ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ i bõl lét re ho zott 
bí rá ló bi zott ság tesz ja vas la tot. A bí rá ló bi zott ság össze -
tételét és mû kö dé sé nek sza bá lya it a mi nisz ter ha tá roz za
meg.

(2) Az el is me rést a mi nisz ter vagy az ál ta la meg bí zott
mi nisz té ri u mi ve ze tõ adja át.

(3) Az el is me rés ben ré sze sült sze mé lyek, kö zös sé gek
név so rát a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és hon lap ján
köz zé kell ten ni.

13. §

(1) Nem ado má nyoz ha tó el is me rés an nak a sze mély nek, 
aki jog erõs fe gyel mi bün te tés vagy jog erõs bün te tõ íté let
ha tá lya alatt áll.

(2) Mél tat lan ná vá lik az el is me rés re az a sze mély, akit
jog erõs bí rói íté let tel a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tot tak,

vagy aki az el is me rés sel érin tett szak te rü let vo nat ko zá sá -
ban fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés ha tá lya alatt áll.

(3) A mi nisz ter a mél tat lan ná vált sze mély tõl az el is me -
rést vissza von hat ja, a vissza vo nás té nyét a mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban és a hon lap ján köz zé kell ten ni.

14. §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ado má nyo zás so rán kell
al kal maz ni. 

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

a) a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal 
ado má nyoz ha tó  el is me ré sek rõl szó ló 1/2003. (I. 6.) FMM
ren de let, va la mint

b) az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó szak mai el is me ré sek rõl
szó ló 5/2005. (VI. 16.) ICSSZEM ren de let.

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont já ban ne ve sí tett ren de let
alap ján az e ren de let ha tály ba lé pé sé ig 2008-ban ado má -
nyo zott el is me ré sek szá mát fi gye lem be kell ven ni a 4–6. §
alap ján ado má nyoz ha tó azo nos el is me ré sek 2008. évi
mér té ke te kin te té ben.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 10/2008. (VI. 28.) SZMM ren de let hez

Ter mé sze tes sze mély ré szé re ad ha tó ki tün te té si ja vas lat

10/2008. (VI. 28.) SZMM ren de let alap ján

Ja vas la tot tevõ (szer ve zet) neve: .......................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
El ér he tõ sé ge (te le fon szá ma, e-ma il, fax): .........................................................................................................................

A ja va solt el is me rés meg ne ve zé se:
a) Le ven del Lász ló Élet mû Díj,*
b) ....................................................................................................... Díj,*
c) Mi nisz te ri Di csé ret,*
d) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél.*

El is me rés re ja va solt sze mély neve: ...................................................................................................................................
Ér te sí té si címe, el ér he tõ sé ge (te le fon szá ma, e-ma il, fax): ................................................................................................
Szü le té si hely: ...................................................................................................................................................................
Szü le té si idõ: ........................................................ év .............................................. hó ........................................ nap
Ál lam pol gár sá ga: ..............................................................................................................................................................
Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

* Meg fe le lõ ki töl ten dõ, alá hú zan dó.



Is ko lai vég zett sé ge: ...........................................................................................................................................................
Mun ka he lyé nek meg ne ve zé se (nyug díj mel lett vál lalt mun ka ese tén is): ........................................................................
............................................................................................................................................................................................
A mun ka hely fenn tar tó já nak meg ne ve zé se: ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................
Fog lal koz ta tá si heti összes óra szám: .................................................................................................................................
 (leg alább heti 36 óra vagy an nál ke ve sebb)
Nyug díj ban ré sze sül-e:  – igen    – nem
A je lölt eset le ges ko ráb bi ki tün te té sei és azok ado má nyo zá sá nak idõ pont ja: ..................................................................
............................................................................................................................................................................................
Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................
TAJ szá ma: ........................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jele: ............................................................................................................................................................
Adott szak te rü let meg ne ve zé se, szak mai gya kor la ti idõ tar ta ma (év): ...............................................................................
............................................................................................................................................................................................
 (fel so rol va, mely mun kál ta tók nál hány év szak mai gya kor lat)
Az el is me rés át adá sá nak ter ve zett idõ pont ja: ...................................................................................................................
Hi va ta los in do ko lás (egy-két mon dat, ami át adás kor mél ta tás ként el hang zik): ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A szak mai te vé keny sé get (élet utat) be mu ta tó rész le tes in do ko lás kü lön ol da lon.

Dá tum: .............................................................
Ja vas lat te võ neve és alá írá sa

………………........……………

Ja vas lat te võ tiszt sé ge
……………........…………

2. szá mú mel lék let a 10/2008. (VI. 28.) SZMM ren de let hez

Szer ve zet, kö zös ség ré szé re ad ha tó „Mi nisz te ri el is me rõ ok le vél re” vo nat ko zó ja vas lat

10/2008. (VI. 28.) SZMM ren de let alap ján

Ja vas la tot tevõ (szer ve zet) neve: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
El ér he tõ sé ge (te le fon szá ma, e-ma il, fax): .........................................................................................................................

El is me rés re ja va solt ci vil szer ve zet vagy kö zös ség neve: ................................................................................................
 – szék he lye: ..................................................................................................................................................................
 – nyil ván tar tás ba vé te lé nek szá ma, idõ pont ja: .............................................................................................................
 – a szer ve zet címe, el ér he tõ sé ge (te le fon szá ma, e-ma il, fax): .....................................................................................
 – a szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély neve: .....................................................................................................
 – a szer ve zet KSH azo no sí tó szá ma: ............................................................................................................................

Az el is me rés re ja va solt ci vil szer ve zet vagy kö zös ség: ....................................................................................................
 – fõ te vé keny sé gi te rü le te: ...........................................................................................................................................
 – mi ó ta te vé keny ke dik az adott szak mai te rü le ten: ......................................................................................................
 – adott te rü le ten el ért szak mai si ke rei, ered mé nyei: ....................................................................................................
 – eset le ges ko ráb bi el is me ré sei, át vé te lé nek idõ pont ja: ...............................................................................................

5884 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/95. szám



Az el is me rés át adá sá nak ter ve zett idõ pont ja: ....................................................................................................................

Hi va ta los in do ko lás (egy-két mon dat, ami át adás kor mél ta tás ként el hang zik): ................................................................
............................................................................................................................................................................................

A szak mai te vé keny sé get be mu ta tó rész le tes in do ko lás kü lön ol da lon.

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

Ja vas lat te võ neve és alá írá sa

……………………………………

Ja vas lat te võ tiszt sé ge

……………………………………
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A szociális és munkaügyi miniszter
11/2008. (VI. 28.) SZMM

rendelete 

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból
származó támogatások igénylésével

és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124. § (9) be kez dé sé ben, va la mint az eu ró pai globalizá -
ciós al kal maz ko dá si alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos fel ada to kat el lá tó szerv ki je lö lé sé rõl szó ló
172/2008. (VI. 28.) Korm. ren de let 1. § (2) és (3) bekez -
désében fog lalt 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. § a) pont já ban meg ál la pí tott feladatkö -
rében 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 ha tás kö ré rõl szó ló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem:

1. §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed: 
a) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ra (a to váb -

bi ak ban: Mi nisz té ri um), 
b) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter re (a to váb bi ak -

ban: mi nisz ter), 
c) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ra (a továb -

biakban: Hi va tal), 
d) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ra (a to váb bi ak ban:

mun ka ügyi köz pont), 
e) az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap ból

(a to váb bi ak ban: Alap) szár ma zó tá mo ga tás sal meg va ló -
su ló mun ka erõ pi a ci prog ram ban részt ve võ ter mé sze tes és

jogi sze mély re és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa -
ság ra (a to váb bi ak ban: vég sõ ked vez mé nye zett),

f) az Alap ból mun ka erõ pi a ci prog ram meg va ló sí tá sa
ér de ké ben – pá lyá zat út ján – tá mo ga tás ban ré sze sü lõ jogi
sze mély re és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság -
ra, va la mint egyé ni vál lal ko zó ra, 

g) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó
Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság ra (a to -
váb bi ak ban: ESzA Kht.).

(2) Az Alap fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ként az ESzA Kht.-t
je lö löm ki.

2. §

(1) Az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap lét re -
ho zá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 20-i 1927/2006/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de -
let) alap ján, az Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok ha zai fel -
hasz ná lá sa mun ka erõ pi a ci prog ram ke re té ben va ló sul
meg.

(2) Ha e ren de let alap ján mun ka erõ pi a ci prog ram va ló -
sul meg, a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Flt.) 19/B. §-át, 20. §-át, il let ve 21. § (1)–(3) be kez dé -
sét, to váb bá a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról,
va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság -
hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról szó ló 6/1996. 
(VII. 16.) MüM ren de let 26/A–27/A. §-át kell meg fe le lõ en 
al kal maz ni.

3. §

(1) A mun ka ügyi köz pont a cso por tos lét szám le épí tés
be je len té se ke re té ben a mun ka adó nyi lat ko za ta alap ján



meg vizs gál ja, hogy meg va ló sul nak-e az Alap ból tör té nõ
tá mo ga tás nyúj tá sá nak a Ren de let ben meg ha tá ro zott fel té -
te lei.

(2) Ha a mun ka ügyi köz pont az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa vagy vár ha tó meg va ló su lá sa
ese tén mun ka erõ pi a ci prog ra mot in dít vagy an nak meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben pá lyá za tot hir det meg, an nak prog ram -
ter vét – az Alap ból tör té nõ tá mo ga tás igény lé sé re vo nat -
ko zó ja vas la tá val együtt – be nyújt ja a Hi va tal nak.

(3) A Hi va tal a ja vas la tá val és vé le mé nyé vel el lá tott
prog ram ter vet to váb bít ja a mi nisz ter ré szé re.

(4) Ha a Hi va tal ál lás pont ja sze rint a glo ba li zá ció hát rá -
nyos ha tá sa i nak eny hí té se ér de ké ben – a (2) be kez dés ben
fog lal tak tól el té rõ en – köz pon ti mun ka erõ pi a ci prog ram
in dí tá sá ra van szük ség, el ké szí ti an nak prog ram ter vét és
to váb bít ja a mi nisz ter ré szé re.

(5) A mi nisz ter – a Hi va tal ja vas la tá nak és vé le mé nyé -
nek fi gye lem be vé te lé vel – dönt a prog ram terv jó vá ha gyá -
sá ról, il let ve az Alap ból nyúj tan dó tá mo ga tás irán ti ké re -
lem nek az Eu ró pai Bi zott ság hoz tör té nõ, a Ren de let
5. cikk (1) be kez dé se sze rin ti be nyúj tá sá ról.

(6) Az (1)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat ab ban az eset -
ben is al kal maz ni kell, ha a ko ráb ban be nyúj tott prog ram -
ter vet, il let ve az ez alap ján az Eu ró pai Bi zott ság hoz be -
nyúj tott, az Alap ból tör té nõ tá mo ga tás irán ti ké rel met ki
kell egé szí te ni.

(7) Ha a mi nisz ter a prog ram ter vet jó vá hagy ja, a mun -
ka ügyi köz pont tal tá mo ga tá si szer zõ dést köt, és – a
 Minisztérium fe je ze té nek eu ró pai uni ós for rá sok társ -
finanszírozására szol gá ló, az éves költ ség ve té si tör vény -
ben meg ha tá ro zott elõ irány za ta ter hé re – biz to sít ja a prog -
ram terv sze rin ti mun ka erõ pi a ci prog ram meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket.

(8) Az Flt. és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok sze -
rint kell el jár ni, ha

a) a mi nisz ter a mun ka ügyi köz pont ál tal meg kül dött és 
a Hi va tal ál tal vé le mé nye zett prog ram terv alap ján – an nak
jó vá ha gyá sa nél kül – meg ál la pít ja, hogy nem áll nak fenn
a Ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té -
te lei, va la mint

b) a mi nisz ter a (4) be kez dés sze rint el ké szí tett és
 továbbított prog ram terv alap ján – an nak jó vá ha gyá sa nél -
kül – meg ál la pít ja, hogy nem áll nak fenn a Ren de let ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té te lei.

4. § 

(1) A mun ka ügyi köz pont a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sa so rán a
 tizenkét hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ra szó ló mun ka erõ -
pi a ci prog ram ese tén hat ha von ta elõ re ha la dá si je len tés
for má já ban, va la mint a prog ram zá rá sát kö ve tõ hat hó na -
pon be lül zá ró je len tés ben szá mol be a prog ram szak mai

 állásáról, az el ért ered mé nyek rõl, és a ren del ke zés re bo -
csá tott pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sá ról.

(2) A mun ka ügyi köz pont a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sa so rán a
 tizenkét hó na pot el nem érõ mun ka erõ pi a ci prog ram ese -
tén a prog ram zá rá sát kö ve tõ hat hó na pon be lül egy sze ri
zá ró je len tés for má já ban szá mol be az (1) be kez dés ben
fog lal tak ról.

(3) A zá ró je len tés mel lék le te ként a for rá sok szabály -
szerû, a prog ram ér de ké ben fel me rült fel hasz ná lá sá ról
könyv vizs gá lói nyi lat ko zat csa to lá sa szük sé ges.

5. §

(1) A tá mo ga tás nak a vég sõ ked vez mé nye zett, il let ve az 
1. § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti szer ve zet ré szé re tör -
ténõ fo lyó sí tá sá ra, a pénz ügyi el len õr zés re, a jo go su lat la -
nul igény be vett tá mo ga tás vissza té rí té sé re, be haj tá sá ra 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 nak sza bá lyai 
sze rint kell meg fe le lõ en el jár ni a (2)–(3) be kez dés ben,
 valamint a 6. §-ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) A tá mo ga tá sok jog sza bály sér tõ vagy nem ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sa, il let ve a ha tó sá gi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek meg sze gé se (a to váb bi ak -
ban együtt: sza bály ta lan ság) ese tén a tá mo ga tás jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az 1. § (1) be -
kez dés f) pont ja sze rin ti szer ve ze tet, il let ve a vég sõ ked -
vez mé nye zet tet a tá mo ga tás rész ben vagy egész ben tör -
ténõ vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge ter he li.

(3) Sza bály ta lan ság nak mi nõ sül kü lö nö sen a tá mo ga -
tás nak a Ren de let 6. cikk (5) be kez dé sé ben fog lal tak meg -
sér té sé vel tör té nõ igény be vé te le, va la mint a Ren de let
13. cikk (2) be kez dé se sze rin ti ha tár idõn túli felhaszná -
lása.

6. §

Az ESzA Kht. köz re mû kö dõ szer ve zet ként:
a) meg kö ti – a Mi nisz té ri um ne vé ben – a mun ka ügyi

köz pont tal a tá mo ga tá si szer zõ dést a prog ram terv nek a
 miniszter ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sát kö ve tõ en,

b) ke ze li a Mi nisz té ri um fe je ze té nek az Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ra szol gá ló, az éves költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott elõ irány za tát, 

c) köz re mû kö dik az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re be nyúj -
tan dó ké re lem elõ ké szí té sé ben,

d) köz re mû kö dik a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló
elõ re ha la dá si je len tés, il let ve zá ró je len tés elõ ké szí té sé -
ben,

e) köz re mû kö dik a prog ram le zá rá sát kö ve tõ en, a
 támogatással érin tet tek mun ka erõ pi a ci hely ze té rõl ké szí -
tett nyo mon kö ve té si je len tés elõ ké szí té sé ben,
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f) köz re mû kö dik a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso -
la tos tá jé koz ta tá si te vé keny sé gek el lá tá sá ban,

g) el lát ja az Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok igénylé -
sének, fo ga dá sá nak, fel hasz ná lá sá nak, vissza uta lá sá nak
igaz ga tá si, szám vi te li és pénz ügyi el len õr zé si fel ada ta it,
kü lö nö sen:

ga) a tá mo ga tá si össze get át utal ja a tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sét kö ve tõ en a mun ka ügyi köz pont e cél ból
ve ze tett szám lá já ra,

gb) a mo ni to ro zá si fo lya mat ré sze ként vég zi az elõ re -
ha la dá si je len té sek, a zá ró je len té sek be fo ga dá sát, azok
szak mai és pénz ügyi el len õr zé sét, el fo ga dá sát,

gc) el len õr zi a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá nak
sza bály sze rû sé gét,

gd) a költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak hi te le sí té se ér de -
ké ben le bo nyo lít ja a záró hely szí ni el len õr zé se ket, do ku -
men tál ja azo kat,

ge) biz to sít ja a szük sé ges do ku men tá ci ót és informá -
ciót az el len õr zés le foly ta tá sá ra jo go sult szer vek szá má ra
az el len õr zés so rán, 

h) a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás sal kap cso -
lat ban:

ha) sza bály ta lan ság gya nú ja ese tén a sza bály ta lan ság
 tényének meg ál la pí tá sát kez de mé nye zi a Mi nisz té ri um nál,

hb) a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re jo go sult szerv ként
 eljár, ha a Mi nisz té ri um meg ál la pí tot ta a sza bály ta lan ság
té nyét és emi att el állt a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl,

hc) meg ke re si a kö ve te lés be haj tá sa ér de ké ben az adó -
ha tó sá got, ha a kö ve te lés ki elé gí té se a biz to sí té kok ból sem 
ered mé nyes.

7. §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) 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,
va la mint egyes szo ci á lis szol gál ta tá sok 2008. évi ki egé szí -
tõ tá mo ga tá sá ról szó ló 2/2008. (III. 31.) SZMM ren de let
3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
e § (2) be kez dé se, il let ve e ren de let mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.

(4) Ez a ren de let az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko -
dá si alap lét re ho zá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 20-i
1927/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 11/2008. (VI. 28.) SZMM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 2/2008. (III. 31.) SZMM ren de let hez

A tá mo ga tá si (prog ram) elõ leg fo lyó sí tá sá val fel hasz nál ha tó fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok

16 7 2 1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa 

16 13   Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szolgáltatások

16 17   Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram

16 41 3 1 Gyer mek- és if jú sá gi célú pá lyá za tok, ren dez vé nyek, fesz ti vá lok tá mo ga tá sa, mul ti funk ci o ná lis
kö zös sé gi te rek lét re ho zá sa, fej lesz té se, if jú sá gi szál lás he lyek fej lesz té se, ha tá ron túli ifjúsági
kapcsolatok fejlesztése

16 42 1 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa

16 42 3 Eu ró pai Fo gyasz tói Köz pont Ma gyar or szág tá mo ga tá sa

16 44 1  Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

16 44 2  Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok támogatása

16 44 3  Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok támogatása

16 47   Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se

16 48 2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

16 50   Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se 

16 51 2  A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ
programok támogatása

16 51 3  Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa 

16 51 4  Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás támogatása 

16 51 5  Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós programja

16 51 9  Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa

16 52 1  Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 

16 53 1  Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok támogatása 

16 53 3  Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

16 56 8 Eu ró pai Glo ba li zá ci ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok

16 58 3 NFT-s fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek ki dol go zá sa”



IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga
jogegységi határozata

4/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu da pes ten, a 2008. év jú ni us 23.
nap ján tar tott nem nyil vá nos ülé sen a leg fõbb ügyész in dít -
vá nya alap ján in dult jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ 

jogegységi  határozatot:

A köz ér de kû mun ka vég re haj tá sa so rán a ter helt nek a
párt fo gó fel ügye lõ ál tal a mun ka hely ki je lö lé se elõtt tar tott 
meg hall ga tá sa a bün te tés vég re haj tá sá nak az el évü lé sét
fél be sza kít ja.

INDOKOLÁS

A leg fõbb ügyész a Be. 439.§-a (1) be kez dé se a) pont já -
nak má so dik for du la tá ra hi vat koz va az egy sé ges ítél ke zé si 
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás le foly -
ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát indítvá -
nyozta.

Az in dít vány sze rint el té rõ gya kor lat ala kult ki ab ban a
kér dés ben, hogy a köz ér de kû mun ka vég re haj tá sa so rán a
ter helt nek a párt fo gó fel ügye lõ ál tal a mun ka hely ki je lö lé -
se elõtt tar tott meg hall ga tá sa a bün te tés vég re haj tá sá nak az 
el évü lé sét fél be sza kít ja-e. Az in dít vány a gya kor lat meg -
osz tott sá gá nak alá tá masz tá sá ra a kö vet ke zõ bí ró sá gi ha tá -
ro za tok ra hi vat ko zott.

1. A Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság 6.B.753/1999/14. szá -
mú, 2002. feb ru ár 7. nap ján jog erõ re emel ke dett íté le té vel
a ter hel tet 4 rb. köz ok irat tal vissza élés vét sé ge miatt
25 napi köz ér de kû mun ka bün te tés re ítél te. Ezt kö ve tõ en a
bün te tés-vég re haj tá si bíró párt fo gói fel ügye lõi vé le mény
be szer zé sét ren del te el, a mun ka hely ki je lö lé se ér de ké ben.
A Veszp rém Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Párt fo gó Fel -

ügye lõi Szol gá la ta 2004. áp ri lis 16. nap ján az el ítél tet
meg hall gat ta és er rõl jegy zõ köny vet ké szí tett. A mun kál -
ta tó a ter helt fog lal koz ta tá sát rossz egész sé gi ál la po ta,
 illetve el ha nya golt kül se je miatt nem vál lal ta, ezért a vá ro -
si bí ró ság a 6.B.753/1999/29. szá mú, 2006. jú li us 25. nap -
ján ho zott vég zé sé vel meg ál la pí tot ta a köz ér de kû mun ka
bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak el évü lé sét.

Az ügyész fel leb be zé sé re el já ró Veszp rém Me gyei Bí -
ró ság a 2.Bkf.829/2006/2. szá mú, 2006. szep tem ber 11.
nap ján meg ho zott vég zé sé vel az el sõ fo kú ha tá ro za tot
meg vál toz tat ta, és a bün te tés vég re hajt ha tó sá ga el évü lé sé -
nek meg ál la pí tá sát mel lõz te. Ha tá ro za tá nak in do ko lá sá -
ban ki fej tet te, hogy a bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj -
tá sá ról szó ló, 1979. évi 11. tvr. 3.§-a alap ján a párt fo gó fel -
ügye lõ ha tó sá gi jog kör ben el jár va, a bün te tés vég re haj tá sa 
ér de ké ben ér de mi in téz ke dést fo ga na to sí tott, ami kor
– a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so -
rán a bí ró sá gok ra, il let ve egyéb szer vek re há ru ló fel ada -
tok ról szó ló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let 63. § (2) be kez dé -
sé ben írt kö te le zett sé gé nek meg fe le lõ en – az el ítél tet meg -
hall gat ta. En nek el ma ra dá sa ese tén ugyan is, a bün te -
tés-vég re haj tá si bí ró nak nincs mód ja és tör vé nyes le he tõ -
sé ge a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sa he lyé nek
ki je lö lé sé re. Ezért a Btk. 68. §-a (4) be kez dé sé nek he lyes
ér tel me zé se sze rint a párt fo gó fel ügye lõ ér de mi in téz ke dé -
se a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sát fél be sza kí -
tot ta.

2. A Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság a
4.B.III.844/2003/2. szá mú, 2003. jú ni us 18. nap ján jog -
erõ re emel ke dett íté le té vel a ter hel tet lo pás vét sé ge miatt
20 nap köz ér de kû mun ka bün te tés sel súj tot ta. Az ügy -
döntõ ha tá ro zat kéz be sí té sét kö ve tõ en a Veszp rém Me gyei 
Bí ró ság Bün te tés-vég re haj tá si Cso port ja meg ke res te az
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat
Me gyei Hi va ta lát, hogy a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let
63. §-ának (2) be kez dé se alap ján te gyen ja vas la tot a köz ér -
de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sa he lyé re. A párt fo gó az
is mert lak cí me i rõl si ker te le nül idéz te a ter hel tet, ezért a
Veszp rém Me gyei Bí ró ság Bün te tés-vég re haj tá si Cso port -
ja a Bv.98/2003/6. szá mú, 2004. má jus 26. nap ján ho zott
vég zé sé vel, a vég re haj tá si el já rást fel füg gesz tet te, és a ter -
helt tel szem ben el fo ga tó pa ran csot bo csá tott ki.

A Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság a B.1154/2004/5. szá mú,
2006. ok tó ber 5-én, egy má sik ügy ben ho zott vég zé sé vel
el ren del te az el fo gott ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát, akit a
párt fo gó fel ügye lõ 2006. no vem ber 15. nap ján hall ga tott
meg a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sa he lyé nek
ki je lö lé se ér de ké ben. Te kin tet tel arra, hogy a fog va tar tás
fo lya ma tos volt, mun ka hely ki je lö lé sé re és a bün te tés le -
töl té sé re nem ke rült sor.

A Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság
4.B.II.844/2003/6. szá mú, 2007. jú ni us 27-én ho zott, és
jú li us 17. nap ján jog erõ re emel ke dett vég zé sé vel meg ál la -
pí tot ta, hogy a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re hajt ha tó -
sá ga el évült. Dön té sét az zal in do kol ta, hogy az el fo ga tó -
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pa rancs ki bo csá tá sá tól, te hát a bün te tés vég re haj tá sa iránt
tett utol só ér de mi in téz ke dés tõl el telt, a Btk. 67. §-ának
(1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott há rom év.

A jog egy sé gi in dít vány sze rint az a bí rói gya kor lat a he -
lyes, amely sze rint a köz ér de kû mun ka vég re haj tá sa so rán
a ter helt nek a párt fo gó fel ügye lõ ál tal a mun ka hely ki je lö -
lé se elõtt tar tott meg hall ga tá sa a bün te tés vég re haj tá sá nak
az el évü lé sét fél be sza kít ja.

A jog egy sé gi ta nács a kér dés el dön té se kor a kö vet ke -
zõk re volt fi gye lem mel.

A Btk. 67.§-a (1) be kez dé se e) pont já nak ren del ke zé se
sze rint a köz ér de kû mun ka vég re hajt ha tó sá ga há rom év el -
tel té vel el évül. A Btk. 68. §-ának (4) be kez dé se azt a ren -
del ke zést tar tal maz za, hogy az el évü lést fél be sza kít ja az
el ítélt el len a bün te tés vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés.

A bün te tõ jo gi el mé let és a tö ret le nül ér vé nye sü lõ bí rói
gya kor lat sze rint nem érin ti az el évü lést a ha tó ság ki zá ró -
lag ügy vi te li jel le gû in téz ke dé se, ilyen ha tás csu pán a ha -
tó ság ér de mi in téz ke dé sé hez fû zõ dik.

El dön ten dõ kér dés volt te hát, hogy a párt fo gói meg hall -
ga tás ha tó sá gi ér de mi in téz ke dés nek mi nõ sül-e.

A jog egy sé gi ta nács ál lás pont ja sze rint igen, a követ -
kezõ meg fon to lás alap ján.

A bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról szó ló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (a to váb bi ak ban:
Bv. tvr.) 3. §-a sze rint a bün te té sek, és in téz ke dé sek vég re -
haj tá sát a bí ró ság ren de li el. A vég re haj tás töb bek kö zött a
bí ró ság, és más szer vek, így a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va -
tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) fel ada ta. Az Igaz ság ügyi Hi -
va tal ról szó ló, 303/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 6. §-ának (1) be kez dé se alap ján a Kor -
mány párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ként a Hi va tal Párt fo gó
Fel ügye lõi Szol gá la tát je lö li ki. Az R. 6. § (2) be kez dé sé -
nek d) pont ja sze rint a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat lát ja el 
– egye bek mel lett – a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj -
tá sa szer ve zé sét, és el len õr zé sét is. A párt fo gó fel ügye lõi
te vé keny ség rõl ha son ló sza bá lyo zást tar tal ma zott az Igaz -
ság ügyi Hi va tal ról szó ló, ko ráb ban ha tá lyos 144/2005.
(VII. 27.) Korm. ren de let 6. §-ának (2) be kez dé se is.

A köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sá ról rendel -
kezõ bün te tés-vég re haj tá si bíró – a Bv. tvr. 60. §-ának
(1) be kez dé se alap ján – a mun ka hely ki je lö lé se elõtt párt -
fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el. A mun ka -
hely ki je lö lé sé nél ugyan is fi gye lem be kell ven nie az el ítélt 
egész sé gi ál la po tát, szak kép zett sé gét, a mun ká ra való al -
kal mas sá gát, és az el kö ve tett bûn cse lek mény jel le gét.
A vé le mény el ké szí té sé re – a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá -
lat te vé keny sé gé rõl, va la mint eh hez kap cso ló dó an egyes

igaz ság ügy mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló,
17/2003. (VI. 24.) IM ren de let 2. §-a alap ján – a ter helt la -
kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze rint il le té kes me gyei (fõ -
vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá la -
tát ren de li ki, a vé le ményt pe dig a me gyei hi va tal igaz ga tó -
ja ál tal ki je lölt párt fo gó fel ügye lõ ké szí ti el.

A párt fo gó fel ügye lõ – a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá -
ro za tok vég re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer -
vek re há ru ló fel ada tok ról szó ló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de -
let 63. §-a (2) és (4) be kez dé se ér tel mé ben – a vé le mény -
hez csa tol ja a bün te tés vég re haj tá sá ra ki vá lasz tott mun ka -
hely nyi lat ko za tá ról szó ló fel jegy zést, va la mint a ter helt
meg hall ga tá sá ról ké szí tett jegy zõ köny vet.

A jegy zõ könyv el ké szí té se so rán, fi gye lem mel a
17/2003. (VI. 24.) IM ren de let 4. §-ának (3) be kez dé sé re
nem mel lõz he ti a ter helt – tar tóz ko dá si he lye, mun ka he -
lye, egész sé gi ál la po ta, és szak kép zett sé ge meg ál la pí tá sát
is szol gá ló – meg hall ga tá sát.

Az elõ zõ ek ben ír tak ból az kö vet ke zik, hogy a párt fo gó
fel ügye lõ, mint igaz ság ügyi al kal ma zott jog vi szony ban
álló sze mély a köz ér de kû mun ka vég re haj tá sá nak elõ ké -
szí té se, te hát szer ve zé se so rán jog sza bá lyi fel ha tal ma zás
alap ján ha tó sá gi te vé keny sé get vé gez. Az ál ta la, a köz ér -
de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sa he lyé nek ki je lö lé sét
meg elõ zõ, kö te le zõ en vég zett meg hall ga tás, alap ve tõ tar -
tal mi el me i ben te rem ti meg a bün te tés-vég re haj tá si bíró
meg ala po zott dön té sé nek fel té te le it. Ily mó don a bün te tés
vég re haj tá sá nak elõbb re vi te lét szol gál ja, mi vel el ma ra dá -
sa ese tén a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val ki sza bott jog hát -
rány vég re haj tá sá nak fo ga nat ba vé te lé re nem ke rül het sor.
Kö vet ke zés kép pen olyan ha tó sá gi in téz ke dés nek mi nõ sül, 
amely a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak
el évü lé sét fél be sza kít ja.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács jog egy -
sé gi in dít vány nak helyt adott, és a ren del ke zõ rész ben fog -
lal tak sze rint ha tá ro zott. Dön té sét a Bszi. 32. §-ának
(4) be kez dé se és a Be. 445. §-ának (2) be kez dé se alap ján
a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2008. jú ni us 23.

Dr. Kó nya Ist ván s. k., 
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Ka to na Sán dor s. k., Dr. Akácz Jó zsef s. k.,
elõ adó bí ró bí ró

Dr. De me ter Fe renc né s. k., Dr. Mé szár Róza s. k.,
bí ró bí ró
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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 Könyvki 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 Könyvki 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 Könyvki 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 -
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