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III. Kormány rendeletek

A Kormány
186/2008. (VII. 22.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti

audiovizuális kapcsolatokról szóló Egyezmény
kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti au di o vi zu á lis kap cso la tok -
ról szó ló Egyez mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

A Kor mány e ren de let tel ki hir de ti az Egyez ményt.

3. §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyez mény a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya

kö zött az au di o vi zu á lis kap cso la tok ról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya (a to váb bi ak ban: Szer -
zõ dõ Fe lek) an nak tu da tá ban, hogy az au di o vi zu á lis te rü -
le ten meg va ló su ló ko pro duk ci ók fon tos hoz zá já ru lást
 jelentenek az eu ró pai film gyár tás fej lõ dé sé hez, va la mint
a két or szág gaz da sá gi és kul tu rá lis cse ré jé nek nö ve ke dé -
sé hez; at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy együtt mû kö dé sü ket 
az au di o vi zu á lis te rü le ten, kü lö nö sen a film al ko tá sok, a
 televíziós és a vi deó pro duk ci ók gyár tá sa és for gal ma zá sa
te kin te té ben fej lesszék, a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) A je len Egyez mény ha tá lya alá tar to zó koproduk -
ciókhoz mind két Szer zõ dõ Fél il le té kes ha tó sá gá nak jó vá -
ha gyá sá ra van szük ség. E ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság -
ban a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban a Szö vet sé gi Gaz da sá gi és
 Exportellenõrzési Hi va tal.

(2) Ha az il le té kes ha tó sá gok he lyé be má sik lép, a Szer -
zõ dõ Fe lek er rõl köl csö nö sen ér te sí tik egy mást.

2. cikk

(1) A je len Egyez mény ér tel mé ben film al ko tás nak
 minõsül min den olyan moz gó kép al ko tás (így kü lö nö sen
a já ték film, az ani má ci ós film és a do ku men tum film),
amely – ter je del mé tõl, az adat hor do zó tól és a mû fa já tól
füg get le nül – a Szer zõ dõ Fe lek ha tá lyos jog sza bá lya i ban
fog lalt ren del ke zé sek nek meg fe lel, és elsõ be mu ta tá sa
film szín ház ban tör té nik.

(2) A je len Egyez mény nek a ko pro duk ci ó ban ké szült
film al ko tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it meg fe le lõ en
 alkalmazni kell a te le ví zi ós és a vi deó-, va la mint min den
olyan új for má ban ké szült au di o vi zu á lis al ko tás ra, amely
a Szer zõ dõ Fe lek nem ze ti jog sza bá lyai sze rint tá mo ga tás -
ban ré sze sül het.

3. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez mény ha tá lya alatt
ké szült ko pro duk ci ós film al ko tá so kat ha zai gyár tá sú film -
al ko tá sok nak te kin tik.

(2) A je len Egyez mény ha tá lya alatt lét re jött ko pro duk -
ci ós film al ko tá so kat ugyan azok a ked vez mé nyek il le tik
meg, mint ame lye ket a Szer zõ dõ Fe lek je len leg ha tá lyos
vagy a jö võ ben ha tály ba lépõ jog sza bá lyai a ha zai gyár tá -
sú film al ko tá sok szá má ra biz to sí ta nak.

4. cikk

A je len Egyez mény ha tá lya alá tar to zó ko pro duk ci ó ban
olyan film elõ ál lí tó ve het részt, amely nek szék he lye vagy
te lep he lye a Szer zõ dõ Fe lek va la me lyi ké nek te rü le tén
 található.

5. cikk

A ko pro duk ci ó ban ké szült film al ko tá so kat a je len
Egyez mény ben meg ha tá ro zott ked vez mé nyek ak kor il le -
tik meg, ha azo kat meg fe le lõ tech ni kai fel sze relt ség gel,
pénz ügyi hát tér rel és szak mai fel ké szült ség gel, va la mint
az 1. cikk ben meg je lölt il le té kes ha tó sá gok ál tal a Szer -
zõdõ Fe lek vo nat ko zó jog sza bá lyai alap ján el is mert film -
elõ ál lí tók va ló sít ják meg.
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6. cikk

(1) A film elõ ál lí tók nak a ko pro duk ci ós iga zo lás irán ti
ké rel me ket a Szer zõ dõ Fe lek ál tal meg ha tá ro zott mó don
kell el ké szí te ni ük.

(2) Ha a Szer zõ dõ Fe lek il le té kes ha tó sá gai va la mely
film al ko tást ko pro duk ci ós film al ko tás ként is mer tek el, az
iga zo lást köl csö nös egyez te tést kö ve tõ en, és csak ak kor
von hat ják vissza, ha mû vé sze ti, pénz ügyi vagy tech ni kai
szem pont ból a ké re lem ben fog lalt té nyek hez ké pest lé nye -
ges vál to zás kö vet ke zik be.

7. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek fil me lõ ál lí tói ál tal nyúj tott hoz zá -
já ru lás mér té ke nem le het ke ve sebb a film al ko tás tel jes
elõ ál lí tá si költ sé gé nek 20 (húsz) szá za lé ká nál, és nem
 haladhatja meg an nak 80 (nyolc van) szá za lé kát. Ha a hoz -
zá já ru lás mér té ke nem éri el a 20 (húsz) szá za lé kot, az
érin tett Szer zõ dõ Fél in téz ke dést te het an nak ér de ké ben,
hogy kor lá toz za vagy ki zár ja a nem ze ti film gyár tást tá mo -
ga tó prog ra mok igény be vé te lét.

(2) A ko pro duk ci ó ban részt vevõ film elõ ál lí tók mind -
egyi ke kö te les tény le ges al ko tói, mû vé sze ti és tech ni kai
hoz zá já ru lást biz to sí ta ni. E hoz zá já ru lás nak arány ban kell
áll nia a ko pro duk ci ó ban részt vevõ film elõ ál lí tók pénz -
ügyi be fek te té sé vel, to váb bá tar tal maz nia kell a szer zõi,
szí né szi és tech ni kai sze mély zet rész vé te lét, va la mint a
 labor- és fel sze re lé si költ sé ge ket.

8. cikk

(1) A ko pro duk ci ós film al ko tá sok ban köz re mû kö dõk -
nek a kö vet ke zõ sze mé lyek kö ré bõl kell ki ke rül ni ük:

a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl:
– a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá rai,
– a ma gyar nem ze ti sé gû sze mé lyek,
– az Eu ró pai Unió va la mely más tag ál la má nak ál lam -

pol gá rai,
– az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló, 1992. má jus

2-án kelt Meg ál la po dást alá író má sik ál lam pol gá rai;
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ré szé rõl:
– a né met Alap tör vény ér tel mé ben né met nek szá mí tó

sze mé lyek,
– olyan sze mé lyek, akik a né met kul tú ra kö ré be tar toz -

nak és ál lan dó la kó he lyük a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó,

– az Eu ró pai Unió va la mely más tag ál la má nak ál lam -
pol gá rai,

– az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló, 1992. má jus
2-án kelt Meg ál la po dást (a to váb bi ak ban: EGT Meg ál la -
po dás) alá író má sik ál lam pol gá rai.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a je len
Egyez mény ha tá lya alatt ké szült ko pro duk ci ós al ko tás ként 

is mer he tõ ek el azok a film al ko tá sok, ame lyek lét re ho za ta -
lá ban olyan ál lam ál lam pol gá rai is köz re mû köd tek,
amellyel az egyik Szer zõ dõ Fél nek ko pro duk ci ós meg ál la -
po dá sa van. Ilyen ko pro duk ci ók ese tén a film elõ ál lí tók
hoz zá já ru lá sá nak mér té ke nem le het ke ve sebb a film al ko -
tás tel jes elõ ál lí tá si költ sé gé nek 10 (tíz) szá za lé ká nál, és
nem ha lad hat ja meg an nak 70 (het ven) szá za lé kát.

(3) A ko pro duk ci ó ban ké szü lõ film al ko tás kül sõ vagy
ere de ti bel sõ fel vé te le i nek for ga tá sá ra a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban, az
Eu ró pai Unió va la mely más tag ál la má ban vagy az EGT
Meg ál la po dást alá író má sik ál lam ban ke rül sor. A Szer -
zõdõ Fe lek il le té kes ha tó sá gai mû vé szi okok ból – ha a for -
ga tó könyv vagy a kör nye zet hi te les sé ge szük sé ges sé
 teszi – et tõl el té rõ en is ren del kez het nek.

(4) A je len Egyez mény ha tá lya alatt ké szült film al ko tá -
so kat ket tõ, egy ma gyar és egy né met nyel vû vál to zat ban
kell el ké szí te ni. A film al ko tás ban – a for ga tó könyv nek
meg fe le lõ en – más nyel vû di a ló gus is sze re pel het.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek nek mind a mû vé szi és al ko tói rész vé -
tel, mind a pénz ügyi és a tech ni kai hoz zá já ru lás (mû ter -
mek, la bo ra tó ri u mok és utó mun ká la tok) te kin te té ben biz -
to sí ta ni uk kell az egyen súlyt. Az egyen súly be tar tá sát
a 15. cikk sze rin ti Ve gyes Bi zott ság vizs gál ja.

10. cikk

A ko pro duk ci ó kat a je len Egyez mény ben meg ha tá ro -
zott ked vez mé nyek ak kor il le tik meg, ha az Egyez mény
ha tá lya alatt lét re jött film al ko tás ere de ti ne ga tív ja vagy
sok szo ro sí tás ra al kal mas ere de ti pél dá nya a ko pro duk ci ó -
ban részt vevõ film elõ ál lí tók kö zös tu laj do nát ké pe zi.
A ne ga tív ról, il let ve an nak sok szo ro sí tás ra al kal mas ere -
de ti pél dá nyá ról a sa ját or szá gá ban tör té nõ for gal ma zás
cél já ból mind egyik film elõ ál lí tó má so la tot ké szít het.

11. cikk

A je len Egyez mény ke re té ben lét re jött film al ko tás fõ cí -
mé ben és rek lám anya gá ban fel kell tün tet ni, hogy a film al -
ko tás ma gyar–né met, il let ve né met–ma gyar ko pro duk ci ó -
ban ké szült.

12. cikk

A be vé te le ket a film elõ ál lí tók nak alap ve tõ en a film al -
ko tás tel jes elõ ál lí tá si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás ará -
nyá ban kell meg osz ta ni uk. In do kolt eset ben a be vé te lek
meg osz tá sa so rán a mû vé szi, az al ko tói és a tech ni kai rész -
vé tel ará nya is fi gye lem be ve he tõ.
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13. cikk

A je len Egyez mény ren del ke zé se i tõl el té rõ en a két ol da -
lú együtt mû kö dés ke re té ben olyan film al ko tá sok is ko pro -
duk ci ós ked vez mé nyek ben ré sze sül het nek, ame lyek a
Szer zõ dõ Fe lek or szá ga i nak egyi ké ben ké szül nek, és ame -
lyek ese tén a ki sebb sé gi ré sze se dés a ko pro duk ci ós szer -
zõ dés ér tel mé ben ki zá ró lag a pénz ügyi ré sze se dés re kor lá -
to zó dik oly mó don, hogy e ki sebb sé gi ré sze se dés nem
 lehet ke ve sebb a film al ko tás tel jes elõ ál lí tá si költ sé gé nek
20 (húsz) szá za lé ká nál.

14. cikk

(1) A je len Egyez mény ha tá lya alatt lét re jött filmalko -
tások for gal ma zá sá ról a ko pro duk ci ós szer zõ dés ben kell
ren del kez ni. 

(2) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tö re ked nek arra,
hogy egy más olyan film al ko tá sa i nak a for gal ma zá sát is
elõ se gít sék, ame lyek nem a je len Egyez mény ha tá lya alatt
ké szül tek. A 15. cikk sze rin ti Ve gyes Bi zott ság az erre
 vonatkozó le he tõ sé ge ket meg vizs gál ja, és ja vas la tot tesz a
Szer zõ dõ Fe lek for gal ma zó i nak együtt mû kö dé sé re.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek film na pok és egyéb kul tu rá lis ren -
dez vé nyek szer ve zé sé vel köl csö nö sen elõ se gí tik egy más
film al ko tá sa i nak, va la mint a je len Egyez mény ha tá lya
alatt lét re jött film al ko tá sok nak a meg is mer te té sét, il let ve
nép sze rû sí té sét.

15. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek il le té kes ha tó sá gai az elõ írá sok
vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ ne héz sé gek ki kü szö bö lé se
ér de ké ben tá jé koz tat ják egy mást a je len Egyez mény vég -
re haj tá sá ról. Az il le té kes ha tó sá gok – szük ség ese tén – az
Egyez mény alap ján meg va ló su ló együtt mû kö dés ja ví tá sa
cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek ér de ke i nek meg fe le lõ mó do sí tá -
so kat ja va sol nak.

(2) A je len Egyez mény al kal ma zá sá nak elõ se gí té se cél -
já ból a Szer zõ dõ Fe lek kor má nya i nak, to váb bá film- és
 televíziós ipa rá nak kép vi se lõ i bõl álló Ve gyes Bi zott ság
jön lét re, amely fi gye lem mel kí sé ri a je len Egyez mény ben
fog lal tak vég re haj tá sát, és – ha ez szük sé ges – ja vas la tot
tesz az Egyez mény meg fe le lõ mó do sí tá sá ra.

(3) A Ve gyes Bi zott ság ülé se it a Szer zõ dõ Fe lek va la -
me lyi ké nek ké ré sé re – e ké rés elõ ter jesz té sé tõl szá mí tott
leg ké sõbb há rom hó na pon be lül – tart ja, kü lö nö sen ab ban
az eset ben, ha az au di o vi zu á lis ipar ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek te kin te té ben lé nye ges mó do sí tás tör tént, 
il let ve ha a je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán kü lö nö sen 
sú lyos ne héz sé gek me rül tek fel.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek il le té kes ha tó sá gai rend sze re sen
tá jé koz tat ják egy mást a ko pro duk ci ós mi nõ sí tés meg adá -
sá ról, el uta sí tá sá ról, mó do sí tá sá ról, va la mint vissza vo ná -

sá ról. A ko pro duk ci ós mi nõ sí tés meg adá sá ra irá nyu ló
 kérelem el uta sí tá sát meg elõ zõ en az érin tett il le té kes ha tó -
ság kon zul tál a má sik Szer zõ dõ Fél il le té kes ha tó sá gá val.

16. cikk

(1) A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

(2) A je len Egyez mény at tól a nap tól szá mí tott 30. na -
pon lép ha tály ba, ame lyen a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya tá jé koz tat ja a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Kor má nyát az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges,
a bel sõ jog ban rög zí tett kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé rõl.
A ha tály ba lé pés te kin te té ben a meg erõ sí tés rõl szó ló ér te sí -
tés kéz hez vé te lé nek nap ját kell irány adó nak te kin te ni.

(3) A je len Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél a má -
sik Szer zõ dõ Fél lel szem ben dip lo má ci ai úton fel mond -
hat ja. Fel mon dás ese tén a je len Egyez mény ha tá lya a fel -
mon dás nak a má sik Szer zõ dõ Fél hez tör té nõ meg ér ke zé se
nap ját kö ve tõ hat hó nap el tel té vel szû nik meg.

(4) E fel mon dás nem érin ti azo kat a ko pro duk ci ó kat,
ame lyek meg va ló sí tá sát a je len Egyez mény fel mon dá sá -
nak nap ját meg elõ zõ en hagy ták jóvá.

(5) A je len Egyez mény nek az Egye sült Nem ze tek Alap -
ok má nyá nak 102. cik ke alap ján tör té nõ be jegy zé sét az
Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gá nál an nak ha tály ba lé pé se
után a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ha la dék ta la nul kez -
de mé nye zi, és a má sik Szer zõ dõ Fe let az Egye sült Nem -
zetek Tit kár sá gá nak a be jegy zés rõl szó ló meg erõ sí té sét
kö ve tõ en a be jegy zé si szám meg adá sá val tá jé koz tat ja.

A je len Egyez mény Bu da pes ten, 2008. feb ru ár 20-án
ké szült, két-két ere de ti pél dány ban, mind ket tõ ma gyar és
né met nyel ven; mind két nyel vû szö veg hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Né met or szá gi Szö vet sé gi
Kor má nya ré szé rõl Köz tár sa ság Kor má nya

ré szé rõl”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. és 3. §-a az Egyez mény 16. cik ke
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá ri
nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té
 válását kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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V.
A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
22/2008. (VII. 22.) PM

rendelete

az európai befektetési alap befektetési szabályainak
részletes elemeirõl

A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 451.  §
(2) be kez dés h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya az eu ró pai be fek te té si ala pok nak a
– tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tpt.) 285.  §-ában meg ha tá ro zott – be fek te té si sza bá -
lya i ra ter jed ki.

2.  §

(1) Az eu ró pai be fek te té si alap (a továb biak ban: be fek -
te té si alap) sa ját tõ ké je olyan ér ték pa pír ba fek tet he tõ be,
amely (vagy amely be tör té nõ be fek te tés) tel je sí ti a kö vet -
ke zõ fel té te le ket:

a) az ér ték pa pír ba tör té nõ be fek te tés vesz te sé ges sé ge
ese tén a vesz te ség nem ha lad hat ja meg az ér ték pa pí rért ki -
fi ze tett össze get,

b) az ér ték pa pír lik vi di tá sa nem ve szé lyez te ti a be fek te -
té si alap – a Tpt. 247.  §-ában meg ha tá ro zott – fo lya ma tos
for gal ma zá sát,

c) az ér ték pa pír ról meg bíz ha tó ér té ke lés áll ren del ke -
zés re,

d) az ér ték pa pír ról meg fe le lõ in for má ció áll ren del ke -
zés re,

e) az ér ték pa pír át ru ház ha tó sá gát a ki bo csá tó nem kor lá -
toz ta,

f) az ér ték pa pír meg vá sár lá sa össz hang ban áll a be fek te -
té si alap be fek te té si cél ja i val és be fek te té si po li ti ká já val,

g) az ér ték pa pír koc ká za tát a be fek te té si alap ke ze lõ
koc ká zat ke ze lé si el já rá sa a Tpt. 242/G.  §-ában meg ha tá ro -
zot tak sze rint ke ze li.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt fel té tel alatt 
a) a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ese té ben a 

na pon ta pon to san meg ál la pít ha tó pi a ci árat vagy a ki bo -
csá tó tól füg get len ér té ke lé si rend szer ál tal ren del ke zés re
bo csá tott pon tos, meg bíz ha tó, rend sze res árat, 

b) az a) pont ban nem em lí tett ér ték pa pír ese té ben az ér -
ték pa pír ki bo csá tó já tól vagy mér ték adó be fek te té si elem -
zés bõl szár ma zó rend sze re sen meg ha tá ro zott ér té ke lést

kell ér te ni.

(3) Az (1) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té tel alatt 

a) a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ese té ben
az ér ték pa pír ról vagy a port fó li ó ról – amely nek az adott ér -
ték pa pír ré szét ké pe zi – a sza bá lyo zott piac ren del ke zé sé re 
bo csá tott rend sze res, pon tos, át fo gó in for má ci ót,

b) az a) pont ban nem em lí tett ér ték pa pír ese té ben az ér -
ték pa pír ról vagy a port fó li ó ról – amely nek az adott ér ték -
pa pír ré szét ké pe zi – a be fek te té si alap ke ze lõ ren del ke zé -
sé re bo csá tott rend sze res és pon tos in for má ci ót

kell ér te ni.

3.  §

(1) Az ér ték pa pír, amely be a be fek te té si alap sa ját tõ ké -
jét be fek tet he ti, le het:

a) zárt végû kol lek tív be fek te té si for ma olyan kol lek tív 
be fek te té si ér ték pa pír ja,

aa) amely a 2.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe lel, és

ab) amely re a vál la la tok nál al kal ma zott vál la lat irá nyí -
tá si me cha niz mus vagy az zal egyen ér té kû nek mi nõ sít he tõ
me cha niz mus vo nat ko zik; va la mint

b) olyan pénz ügyi esz köz nek mi nõ sü lõ át ru ház ha tó ér -
ték pa pír, amely

ba) a 2.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, és

bb) olyan esz köz zel fe de zett vagy olyan esz köz tel je sít -
mé nyé hez kö tött, amely az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal
fog lal ko zó kol lek tív be fek te té si vál lal ko zá sok ra
(ÁÉKBV) vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si
ren del ke zé sek össze han go lá sá ról  szóló, 1985. de cem ber
20-i 85/611/EGK ta ná csi irány elv 19. cikk (1) be kez dé sé -
nek a ki bo csá tás he lye sze rin ti tag ál lam jog rend sze ré be
tör té nõ át ül te té se so rán meg ha tá ro zott esz köz tõl is el tér -
het.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kol lek -
tív be fek te té si for ma be fek te té si alap ke ze lé si te vé keny sé -
gét olyan jog alany nak kell vé gez nie, amely a be fek te tõk
vé del mét cél zó tag ál la mi sza bá lyo zás ha tá lya alá tar to zik.

(3) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés b) pont já ban
fog lalt pénz ügyi esz köz szár maz ta tott esz közt tar tal maz,
arra az esz köz re az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal foglal -
kozó kol lek tív be fek te té si vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo -
nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé -
sek össze han go lá sá ról  szóló, 1985. de cem ber 20-i
85/611/EGK ta ná csi irány elv 21. cik ké nek a ki bo csá tás
he lye sze rin ti tag ál lam jog rend sze ré be tör té nõ át ül te té se
so rán meg ha tá ro zott tag ál la mi ren del ke zé sek vonat -
koznak.
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4.  §

A Tpt. 285.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz pi a -
ci esz köz nek meg kell fe lel nie az aláb bi fel té te lek va la me -
lyi ké nek:

a) ki bo csá tás ko ri fu tam ide je leg fel jebb 397 nap, vagy
b) a meg vá sár lás ide je kor hát ra lé võ fu tam ide je leg fel -

jebb 397 nap, vagy
c) 397 na pon ként leg alább egy szer a pénz pi a ci fel té te -

lek nek meg fe le lõ ho zam ki iga zí tást haj ta nak vég re raj ta,
vagy

d) koc ká za ti pro fil ja (be le ért ve a hi tel- és ka mat koc ká -
za tot) olyan pénz ügyi esz köz koc ká za tá nak fe lel meg,
amely nek ki bo csá tás ko ri fu tam ide je leg fel jebb 397 nap,
vagy a meg vá sár lás ide je kor hát ra lé võ fu tam ide je leg fel -
jebb 397 nap, vagy 397 na pon ként leg alább egy szer a
pénz pi a ci fel té te lek nek meg fe le lõ ho zam ki iga zí tást haj ta -
nak vég re raj ta.

5.  §

(1) A Tpt. 285.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz -
pi a ci esz köz pi a ci árát na pon ta meg bíz ha tó és el len õriz he -
tõ mó don meg ál la pít ha tó nak kell te kin te ni, ha a pi a ci ár ki -
szá mí tá sa olyan ér té ke lé si rend szer se gít sé gé vel tör té nik,
amely

a) a net tó esz köz ér té ket azon ér ték se gít sé gé vel ha tá -
roz za meg, ame lyen a port fó li ó ban sze rep lõ pénz pi a ci esz -
közt ki le het cse rél ni jól tá jé ko zott, ügy let kö té si szán dék -
kal ren del ke zõ füg get len fe lek köz ti szo ká sos pi a ci fel té te -
lek sze rint kö tött ügy let ben, vagy

b) pi a ci ada to kon vagy ér té ke lé si mo del le ken ala pul,
be le ért ve az amor ti zált be ke rü lé si ér té ken ala pu ló rend sze -
re ket is.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té telt tel je sí -
tett nek kell te kin te ni, ha a pénz pi a ci esz köz zel sza bá lyo -
zott pi a con ke res ked nek, ki vé ve, ha a be fek te té si alap ke -
ze lõ ren del ke zé sé re álló in for má ció alap ján a pénz pi a ci
esz köz pi a ci árá nak na pon ta meg bíz ha tó és el len õriz he tõ
mó don  való meg ál la pít ha tó sá ga két ség be von ha tó.

6.  §

(1) A Tpt. 285.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint meg ha -
tá roz ha tó pénz pi a ci esz köz közé kell so rol ni azo kat a
pénz pi a ci esz kö zö ket,

a) ame lyek meg fe lel nek a 4.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek va la me lyi ké nek,

b) ame lyek meg fe lel nek az 5.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek,

c) ame lyek rõl ren del ke zés re áll nak olyan in for má ci ók,
ame lyek alap ján az ilyen esz köz be  való be fek te tés hez kap -
cso ló dó hi tel koc ká za tok ér té kel he tõk, és

d) ame lyek sza ba don át ru ház ha tó ak.

(2) A Tpt. 285.  § (2) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro -
zott pénz pi a ci esz köz vagy olyan pénz pi a ci esz köz ese té -
ben, amely nek ki bo csá tó ja va la mely tag ál lam re gi o ná lis
vagy he lyi ön kor mány za ta vagy va la mely nem zet kö zi
(köz jo gi) in téz mény – de amely re nem vál lalt ke zes sé get
tag ál lam vagy tag ál lam szö vet sé gi ál la ma – az (1) be kez -
dés c) pont ja sze rin ti in for má ci ó nak kell te kin te ni

a) a ki bo csá tás sal vagy a ki bo csá tá si prog ram mal, va la -
mint a ki bo csá tó nak a pénz pi a ci esz köz ki bo csá tá sát meg -
elõ zõ jogi és pénz ügyi hely ze té vel kap cso la tos informá -
ciót,

b) az a) pont ban fel so rolt in for má ci ók ne gyed éven -
ként, va la mint je len tõs ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén
fris sí tett vál to za tát,

c) az a) pont ban fel so rolt in for má ci ók – a ki bo csá tó tól
füg get len, meg fele lõen kva li fi kált – har ma dik fél ál tal tör -
té nõ el len õr zé sét,

d) a ki bo csá tás ról vagy a ki bo csá tá si prog ram ról ren -
del ke zés re álló, meg bíz ha tó sta tisz ti kai ada to kat.

(3) A Tpt. 285.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott pénz pi a ci esz köz ese té ben az (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti in for má ci ó nak kell te kin te ni

a) a ki bo csá tás sal vagy a ki bo csá tá si prog ram mal, va la -
mint a ki bo csá tó nak a pénz pi a ci esz köz ki bo csá tá sát meg -
elõ zõ jogi és pénz ügyi hely ze té vel kap cso la tos informá -
ciót,

b) az a) pont ban fel so rolt in for má ci ók ne gyed éven -
ként, va la mint je len tõs ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén
fris sí tett vál to za tát,

c) a ki bo csá tás ról vagy a ki bo csá tá si prog ram ról ren -
del ke zés re álló, meg bíz ha tó sta tisz ti kai ada to kat vagy
olyan ada to kat, ame lyek a be fek te tés hez kap cso ló dó hi tel -
koc ká za tok ér té ke lé sét le he tõ vé te szik.

(4) A Tpt. 285.  § (2) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha -
tá ro zott – de a (2) be kez dés ben nem em lí tett, és nem az
 Európai Köz pon ti Bank vagy va la mely tag ál lam jegy -
bank ja ál tal ki bo csá tott – pénz pi a ci esz köz ese té ben az
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti in for má ci ó nak kell te kin te -
ni a ki bo csá tás sal vagy a ki bo csá tá si prog ram mal, va la -
mint a ki bo csá tó nak a pénz pi a ci esz köz ki bo csá tá sát meg -
elõ zõ jogi és pénz ügyi hely ze té vel kap cso la tos informá -
ciót.

7.  §

(1) A Tpt. 285.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szár -
maz ta tott ügy let nek kell te kin te ni azon pénz ügyi esz kö zö -
ket, ame lyek meg fe lel nek a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a) le het sé ges a Tpt. 285.  § (6) be kez dés a) pont já ban
fog lalt esz köz hi tel koc ká za tá nak – az esz köz höz kap -
csolódó egyéb koc ká za tok tól füg get len – át ru há zá sa,

b) nem ered mé nyez a Tpt. 285.  §-ában em lí tett esz kö -
zök tõl vagy kész pénz tõl el té rõ esz köz ben tör té nõ tel je sí -
tést vagy át ru há zást,
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c) a Tpt. 242/G.  § (1) be kez dé sé ben le írt koc ká zat ke ze -
lõ el já rás ke zel ni tud ja a hi tel de ri va tí va meg ál la po dás ban
részt ve võ be fek te té si alap és a má sik fél kö zöt ti informá -
ciós aszim met ria koc ká za tá nak azon ese tét, amely nek so -
rán a má sik fél nem nyil vá nos in for má ci ó hoz jut hat hoz zá
olyan cé gek kel kap cso lat ban, ame lyek esz kö zei a hi tel de -
ri va tí va alap já ul szol gál nak.

(2) A Tpt. 285.  § (6) be kez dés c) pont ja sze rin ti pi a ci ár
alatt azt az össze get kell ér te ni, ame lyért egy esz köz el cse -
rél he tõ vagy egy kö te le zett ség ki egyen lít he tõ tá jé ko zott,
ügy le ti szán dék kal ren del ke zõ füg get len fe lek köz ti szo ká -
sos pi a ci fel té te lek sze rint le bo nyo lí tott ügy let ke re té ben.

(3) A Tpt. 285.  § (6) be kez dés b) pont ja sze rin ti meg bíz -
ha tó és el len õriz he tõ mó don tör té nõ napi ér ték meg ál la pí -
tás olyan – az ügy let ben részt ve võ be fek te té si alap ál tal
vég zett – ér té ke lést je lent, amely a (2) be kez dés ben sze -
rep lõ pi a ci ár nak meg fe lel, és nem csak az ügy let ben részt -
ve võ má sik fél pi a ci ár jegy zé sén ala pul, va la mint meg fe lel 
a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a) az ér té ke lés alap ja az esz köz ak tu á lis pi a ci ér té ke
vagy – ha ilyen ér ték nem áll ren del ke zés re – el is mert
mód szer tant al kal ma zó ára zá si mo dell,

b) az ér té ke lés el len õr zé sét
ba) meg fe le lõ gya ko ri ság gal és a be fek te té si alap ke ze -

lõ ál tal el len õriz he tõ mó don az ügy let ben részt ve võ má sik
fél tõl füg get len har ma dik fél, vagy

bb) a be fek te té si alap ke ze lõ – esz köz ke ze lõ rész le gé tõl 
füg get len, e cél ra meg fe le lõ esz kö zök kel ren del ke zõ –
szer ve ze ti egy sé ge
vég zi.

8.  §

(1) A Tpt. 285.  § (6) be kez dés a) pont ja sze rin ti in dex -
nek kel lõ en di ver zi fi kált nak kell len nie, ami azt je len ti,
hogy az in dex va la mely össze te võ jét érin tõ ár moz gás vagy 
ke res ke del mi te vé keny ség nem be fo lyá sol ja túl zott mér -
ték ben az in dex ala ku lá sát.

(2) A Tpt. 285.  § (6) be kez dés a) pont ja sze rin ti in dex -
nek meg fe le lõ vi szo nyí tá si alap nak (bench mark nak) kell
len nie an nak a pi ac nak a szá má ra, amely re vo nat ko zik, s
ez a kö vet ke zõ fel té te lek tel je sü lé sét je len ti:

a) az in dex re le váns mó don méri az ala pul szol gá ló esz -
kö zök egy rep re zen ta tív cso port já nak tel je sít mé nyét,

b) az in de xet rend sze re sen fe lül vizs gál ják vagy össze -
té te lét ki iga zít ják an nak ér de ké ben, hogy azt a pi a cot,
amely re vo nat ko zik – nyil vá no san hoz zá fér he tõ fel té te -
lek nek meg fele lõen – vissza tük röz ze,

c) az in dex alap já ul szol gá ló esz kö zök lik vi di tá sa le he -
tõ vé te szi, hogy a fel hasz ná lók szük ség ese tén ma guk is le -
ké pez zék az in de xet.

(3) A Tpt. 285.  § (6) be kez dés a) pont ja sze rin ti in dex
nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak ele get kell ten nie a kö vet ke zõ
fel té te lek nek:

a) a nyil vá nos ság ra ho za tal az árak össze gyûj té sé nek,
meg ha tá ro zá sá nak – be le ért ve az olyan össze te võk re vo -
nat ko zó ára zá si el já rá so kat is, ame lyek ese té ben nem áll
ren del ke zés re pi a ci ár – és az in dex ér ték köz zé té te lé nek
meg bíz ha tó el já rá sán ala pul,

b) szé les kör ben és meg fe le lõ idõ ben biz to sít lé nye ges
in for má ci ó kat olyan kér dé sek rõl, mint az in dex szá mí tás, a
ki egyen sú lyo zás mód sze rei, az in dex vál to zá sok vagy az
idõ sze rû és pon tos tá jé koz ta tás ban fel me rü lõ mû kö dé si
ne héz sé gek.

9.  §

(1) A Tpt. 285.  § (5) be kez dé se sze rin ti szár maz ta tott
esz közt tar tal ma zó ér ték pa pír olyan pénz ügyi esz köz le -
het, amely meg fe lel a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek nek, és amely olyan össze te võt tar tal maz, amely
tel je sí ti a kö vet ke zõ fel té te le ket:

a) ezen össze te võ ré vén azok a pénz ára mok (cash -
flow), ame lyek az alap szer zõ dés ként mû kö dõ ér ték pa pír -
hoz egyéb ként szük sé ge sek len né nek, rész ben vagy egész -
ben mó do sít ha tók egy meg ha tá ro zott ka mat nak, pénz ügyi
esz köz ár fo lyam nak, de vi za ár fo lyam nak, ár- vagy ár fo -
lyam in dex nek, hi tel be so ro lás nak, hi tel in dex nek vagy más
vál to zó nak meg fele lõen, te hát ön ál ló szár maz ta tott esz -
köz höz ha son ló an vál toz hat nak,

b) az össze te võ gaz da sá gi jel lem zõi és koc ká za tai nem
füg ge nek össze szo ro san az alap szer zõ dés gaz da sá gi jel -
lem zõ i vel és koc ká za ta i val,

c) az össze te võ je len tõ sen be fo lyá sol ja az ér ték pa pír
koc ká za ti pro fil ját és ára zá sát.

(2) Az a pénz pi a ci esz köz te kint he tõ szár maz ta tott esz -
közt tar tal ma zó pénz pi a ci esz köz nek, amely meg fe lel a
4.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek va la me lyi ké nek és az
5.  §-ban meg ha tá ro zott va la mennyi fel té tel nek, és amely
az (1) be kez dés sze rin ti össze te võt tar tal maz.

(3) Az az ér ték pa pír és pénz pi a ci esz köz nem te kint he tõ
szár maz ta tott esz közt tar tal ma zó ér ték pa pír nak vagy
pénz pi a ci esz köz nek, amely olyan össze te võt tar tal maz,
amely az ér ték pa pír tól vagy a pénz pi a ci esz köz tõl füg get -
le nül át ru ház ha tó. Az ilyen össze te võ ön ál ló pénz ügyi esz -
köz nek te kin ten dõ.

10.  §

A Tpt. 279.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in dex ké -
szí tõ jé nek füg get len nek kell len nie az adott in de xet le ké -
pe zõ in dex kö ve tõ be fek te té si alap ke ze lõ jé tõl. Az in dex
ké szí tõ je és az adott in de xet le ké pe zõ be fek te té si alap ke -
ze lõ je ab ban az eset ben le het ugyan azon gaz da sá gi cso -
port ré sze, ha az össze fér he tet len ség ke ze lé sét bel sõ sza -
bály zat ban ha tá roz zák meg.
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11.  §

Ez a ren de let 2008. jú li us 23-án lép ha tály ba.

12.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:

a Bi zott ság 2007/16/EK irány el ve (2007. már ci us 19.)
az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal fog lal ko zó kol lek tív be -
fek te té si vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV) vo nat ko zó tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá -
ról  szóló 85/611/EGK ta ná csi irány elv egyes fo ga lom meg -
ha tá ro zá sok pon to sí tá sa te kin te té ben tör té nõ végrehaj -
tásáról.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
13/2008. (VII. 22.) SZMM

rendelete

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló 

2003. évi LXXXVI. tör vény végrehajtásáról

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény 28.  § 
(4) be kez dés a) és b) pont já ban, va la mint a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 4.  § (2) be kez dés f) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, – az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel,
va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket rendelem el:

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett által szervezett
gyakorlati képzés költségeinek elszámolására vonatkozó

szabályok

1.  §

(1) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról

 szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szht.)
4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel 
tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, a gya -
kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyu ló elsõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dás, ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés 
meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a Nem ze ti Szak -
kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hez (a továb biak ban:
NSZFI) be je lent kez ni az NSZFI hon lap ján köz zé tett, e
cél ra rendszeresített nyomtatványon. A bejelentkezéshez
egyidejûleg csatolni kell a (3) bekezdés szerinti iratokat.

(2) A be je lent ke zé si nyom tat vány tar tal maz za

a) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett

aa) ne vét (cég ne vét), rö vi dí tett cég ne vét,

ab) cí mét, szék he lyét, a gya kor la ti kép zés te lep he lyét,

ac) adó szá mát,

ad) sta tisz ti kai szám je lét,

ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vá -
nyá nak számát,

af) egyé ni vál lal ko zó ese tén a jö ve de lem szá mí tás mód -
sze rét (vál lal ko zói jö ve de lem vagy átalányadózás),

b) a gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga -
tói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a gya -
kor la ti kép zés te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da sá -
gi ka ma ra (a továb biak ban: te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra) ál -
tal ki adott, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szt.) 31.  §-a sze rin ti határozatának 
sorszámát, érvényességének idõtartamát,

c) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél mun ka vi szony ban
gya kor la ti ok ta tó ként, szak ok ta tó ként, il let ve ok ta tó ként
fog lal koz ta tot tak nak a szá mát a be je lent ke zés idõ pont já -
ban, az alkalmazás módja szerint,

d) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél az Szt. alap ján gya -
kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ szak kö zép is ko lai, va la mint
szak is ko lai (a továb biak ban együtt: szak kép zõ is ko la) ta -
nu lók, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Ftv.) sza bá lyo zott fel sõ fo kú
szak kép zés, to váb bá a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés -
rõl, va la mint a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak (a továb biak ban: gya -
kor lat igé nyes alap kép zé si szak) ke re té ben foly ta tott gya -
kor la ti kép zés ben (a továb biak ban a fel sõ fo kú szak kép zés
és a gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak együtt: Ftv. ha tá lya 
alá tar to zó gya kor la ti kép zés) ré sze sü lõ hall ga tók be je lent -
ke zés ko ri létszámát szakképzõ iskolánként, illetve
felsõoktatási intézményenként, évfolyamok és szakok
szerinti bontásban.

(3) A be je lent ke zé si nyom tat vány hoz a kö vet ke zõ ere -
de ti ok ira to kat vagy azok cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett
má so la tát kell csatolni:

a) az Szht. 4.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti gya -
kor la ti kép zés meg szer ve zé sé re kö tött, az Szht. 4/A.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dást,
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b) a gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga -
tói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a
(2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot,

c) a (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti ta nu lók, hall ga tók
lét szá má nak az érin tett szak kép zõ is ko lá val, il let ve fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel történõ igazolását.

(4) A (2) be kez dés a)–b) pont já ban és a (3) be kez dés
a)–b) pont já ban fel so rolt ada tok ban, ok ira tok ban be kö vet -
ke zett vál to zást, a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül, a hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett kö te les be je len te ni az NSZFI-hez az
NSZFI hon lap ján köz zé tett vál to zás je len té si nyom tat vá -
nyon. A vál to zás be je len té sé vel egy ide jû leg meg kell kül -
de ni a mó do sí tó do ku men tum ere de ti vagy cég sze rû alá -
írás sal hi te le sí tett má so la tát is.

2.  §

(1) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a be je lent ke zé si kö te -
le zett sé gét az 1.  § (1)–(3) be kez dé sé ben elõ ír tak nak meg -
fele lõen tel je sí ti, az NSZFI a be je lent ke zés tõl szá mí tott
15 na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi, és er rõl, va la mint az
Szht. 4.  § sze rin ti költ ség-el szá mo lá si jog ér vé nye sí té sé -
nek kez dõ nap já ról írás ban ér te sí ti. A költ ség el szá mo lás
kez dõ nap ja az együtt mû kö dé si meg ál la po dás, a ta nu ló -
szer zõ dés, il let ve a hall ga tói szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
gya kor la ti kép zés meg kez dé sé nek a napja.

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a be je lent ke zé si kö te -
le zett sé gét nem az 1.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt nyom tat -
vány ki töl té sé vel tel je sí ti, il let ve az elõ írt mel lék le te ket
nem vagy hi á nyo san csa tol ja, az NSZFI a be je lent ke zés tõl
szá mí tott 15 na pon be lül – leg fel jebb 30 na pos ha tár idõ ki -
tû zé sé vel – hi ány pót lás ra hív ja fel. Ha a hoz zá já ru lás ra kö -
te le zett a hi ány pót lá si fel hí vás nak meg fele lõen és ha tár -
idõ ben ele get tesz, az NSZFI a hi ány pót lás tel je sí té sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi. El len ke zõ
eset ben a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a hi ány pót lá si fel hí vás
meg fe le lõ tel je sí té sé nek a nap já ig az Szht. 5.  § ha tá lya alá
tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek minõsül.

(3) Ha a be je lent ke zés nem az 1.  § (1) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ha tár idõ ben tör té nik, az Szht. 4.  §-a sze rin ti
költ ség-el szá mo lá si jog leg ko ráb ban – sza bá lyo san elõ ter -
jesz tett be je lent ke zés ese tén – a be je lent ke zés nap já tól ér -
vé nye sít he tõ. A nyil ván tar tás ba vé tel re meg ál la pí tott
15 na pos ha tár idõ eb ben az eset ben is irány adó. A ké se del -
me sen elõ ter jesz tett be je lent ke zés hi á nyos sá gai ese tén a
(2) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy az Szht. 4.  § sze rin ti költ ség-el szá mo lá si jog
ér vé nye sí té sé nek kez dõ nap ja ként leg ko ráb ban a be je lent -
ke zés nap ja ve he tõ figye lembe.

(4) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 1.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt be je lent ke zé si kö te le zett sé gé nek, il let ve a
 hiánypótlási fel hí vás nak az együtt mû kö dé si meg ál la po -

dás, a ta nu ló szer zõ dés, il let ve a hall ga tói szer zõ dés meg -
kö té sé nek évé ben nem tesz ele get, a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zettet az Szht. 5.  § ha tá lya alá tartozó hozzájárulásra
kötelezettnek kell tekinteni.

3.  §

Az Szht. 7.  § (9) be kez dé se alap ján a gya kor la ti kép zést
tel je sen meg szün te tõ, vagy a gya kor la ti kép zést egy ok ta -
tá si éven túl szü ne tel te tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek, ha
ezt köve tõen az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti
kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si
kö te le zett sé gét, az 1.  § (1) be kez dé se sze rint kell el jár nia.

4.  §

(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett éves be val lá si és el szá -
mo lá si kö te le zett sé gé nek az NSZFI hon lap ján köz zé tett
„ÉVES BEVALLÁS” nyom tat vány ki töl té sé vel, a nyom -
tat vány nak az NSZFI ré szé re a tárgy évet kö ve tõ má so dik
hó nap 15. nap já ig tör té nõ meg kül dé sé vel, to váb bá a be -
val lás ban ki mu ta tott be fi ze té si kö te le zett ség egy ide jû
meg fi ze té sé vel tesz eleget.

(2) A gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga -
tói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a be -
val lás hoz csa tol ni kell a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra ál tal ki -
ál lí tott ta nú sít vány hi te le sí tett má so la tát. A ta nú sít vány
tar tal maz za

a) azt, hogy a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ren del ke zik a
szak mai gya kor la ti kép zés hez az Szt.-ben, va la mint a
szak kép zés meg kez dé sé nek és foly ta tá sá nak fel té te le i rõl,
va la mint a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ta nács adó
tes tü le té rõl  szóló 8/2006. (III. 23.) OM ren de let ben [a to -
váb bi ak ban: 8/2006. (III. 23.) OM ren de let] elõ írt fel té te -
lek kel,

b) a több mû sza kos gya kor la ti kép zést is figye lembe
vevõ lét szám ka pa ci tást,

c) ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Szt. 54/B.  §
24. pont ja sze rin ti tan mû helyt üze mel tet, en nek tényét.

(3) A ta nú sít vány ki adá sá nak fel té te le a fog lal ko zá si
nap ló és a ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés ese -
tén fi ze ten dõ pénz be li jut ta tás ki fi ze té sét iga zo ló do ku -
men tu mok má so la tá nak a te rü le ti gazdasági kamara
részére történõ bemutatása.

(4) Ha az 1.  § (1) be kez dé se sze rint be je lent ke zett hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett a be val lá si és el szá mo lá si kö te le zett -
sé gé nek az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ ben nem tesz
ele get, az NSZFI – leg fel jebb 30 na pos ha tár idõ ki tû zé sé -
vel – fel hív ja a bevallás és elszámolás pótlására.

(5) A több let költ ség vissza té rí té sé nek igé nye a tárgy -
évet kö ve tõ má so dik hó nap 15. nap já tól vá lik ese dé kes sé.
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5.  §

(1) A be val lás és az el szá mo lás he lyes sé gét an nak be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül az NSZFI meg vizs -
gál ja, a szá mí tá si hi bát és más ha son ló el írást ki ja vít ja, és a 
ja ví tás té nyé rõl, to váb bá an nak ered mé nyé rõl a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zet tet a ki ja ví tás tól szá mí tott 15 na pon be lül
írás ban ér te sí ti.

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a ja ví tás sal nem ért
egyet, az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül
egyez te tés vé gett az NSZFI-hez for dul hat. Ha az egyez te -
tés nem ve zet ered mény re, az NSZFI az Szht. 4.  § (12) be -
kez dé se sze rint jár el.

(3) Ha a ki ja ví tás alap ján a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet a
be val lott nál ki sebb fi ze té si kö te le zett ség ter he li, az
NSZFI, a be fi ze tés tel je sí té sé nek iga zo lá sát köve tõen, a
hoz zá já ru lás ra kö te le zett ja vá ra mu tat ko zó össze get 30 na -
pon be lül vissza té rí ti. Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a be -
fi ze té si kö te le zett sé gé nek még nem tett ele get, a ki ja ví tott
össze get kell meg fi zet nie.

(4) Ha a ki ja ví tás alap ján a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet
to váb bi fi ze té si kö te le zett ség ter he li, azt az (1) be kez dés
sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lét, a (2) be kez dés sze rin ti
egyez te tés fo ga na to sí tá sa ese tén az egyez te tés lezárását
követõ 30 napon belül kell megfizetni.

(5) Ha a be val lás, az el szá mo lás a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett köz re mû kö dé se nél kül nem ja vít ha tó ki, vagy a be val -
lás hoz, il let ve a be val lás fel dol go zá sá hoz to váb bi ada tok -
ra, do ku men tu mok be csa to lá sá ra van szük ség, vagy a hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett fenn ál ló köz tar to zá sá ról a nyi lat ko -
zat té telt el mu lasz tot ta, vagy a kü lön jog sza bá lyok ban elõ -
írt iga zo lá sok be nyúj tá sá nak kö te le zett sé gét el mu lasz tot -
ta, a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet az NSZFI – leg fel jebb
30 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel – a be val lás és az el szá mo lás 
ki ja ví tá sá ra, ki egé szí té sé re, il let ve hi ány pót lás ra szólítja
fel.

6.  §

(1) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a 4.  § (1) be kez dé se
sze rin ti be val lá si és el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek az
NSZFI fel hí vá sa el le né re sem tesz ele get, il let ve hi ány pót -
lás ra szo ru ló be val lá sát és el szá mo lá sát fel szó lí tás el le né re 
sem ren de zi, az NSZFI az Szht. 5.  § ha tá lya alá tar to zó
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek te kin ti, tör li a nyil ván tar tá sá -
ból, és er rõl ér te sí ti a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet, va la mint
a do ku men tá ció csa to lá sá val az ál la mi adóhatóságot  az
Szht. 4.  § (12) be kez dé se szerint.

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az (1) be kez dés ben
em lí tett idõ szak alatt, il let ve azt köve tõen gya kor la ti kép -
zést szer ve zett, az Szht. 5.  § ha tá lya alá tar to zó hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett nek kell te kin te ni. A hoz zá já ru lás ra kö te le -

zett nem csök kent he ti az Szht. 4.  § (2) be kez dé se alap ján
brut tó kö te le zett sé gét, nem ér vé nye sít het költ ség el szá mo -
lást, il let ve nem nyújt hat az Szht. 4.  § (8) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott költ ség-hoz zá já ru lást. A mu lasz tás sal érin tett 
évek re vo nat ko zó, il let ve tárgy évi be val lá sát a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett nek az ál la mi adó ha tó ság hoz  kell be nyúj ta -
nia, és ha ezt köve tõen az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel kí ván ja tel je sí te ni szak -
kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, az 1.  § (1) be kez dé -
se sze rint kell eljárnia.

7.  §

(1) Ön el len õr zés sel a hoz zá já ru lás alap ját, a hoz zá já ru -
lá si kö te le zett sé get, az el szá mol ha tó költ sé ge ket és ki adá -
so kat, a be fi ze té si kö te le zett ség, il let ve a több let költ -
ség-igény lés össze gét a be val lá si kö te le zett ség ere de ti idõ -
sza ká ban ha tá lyos sza bá lyok sze rint, a he lyes bí ten dõ hoz -
zá já ru lá si kö te le zett ség elõ írt be val lá si idõ sza ká ra, az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 164.  §-ában
meg ha tá ro zott adó meg ál la pí tás hoz való jog el évü lé si ide -
jén be lül le het he lyes bí te ni.

(2) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az ön el len õr zé sé nél az
NSZFI hon lap ján köz zé tett, az adott ön el len õr zés sel érin -
tett év „ÉVES BEVALLÁS” nyom tat vá nyát hasz nál ja fel
és nyújt ja be az ön el len õr zés idõ pont ját kö ve tõ 15 na pon
be lül az NSZFI-hez. A nyom tat vá nyon fel kell tün tet ni az
ön el len õr zés té nyét, idõ pont ját és ese dé kes sé gét is.

(3) Az ön el len õr zés rõl be nyúj tott be val lás és el szá mo -
lás ese té ben is al kal maz ni kell az 5.  §-ban elõ ír ta kat az zal,
hogy a hi ány pót lás, il let ve a ki ja ví tás nem tel je sí té se ese -
tén az ön el len õr zést az NSZFI el uta sít ja, és er rõl a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zet tet a hi ány pót lás ra, a ki ja ví tás ra való
fel hí vás ban meg ál la pí tott ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott
30 na pon be lül ér te sí ti.

(4) Az ön el len õr zés sel fel tárt hoz zá já ru lá si kö te le zett -
sé get vagy több let költ ség-igényt a fel tá rás idõ pont já ban a
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek nyil ván tar tás ba kell ven nie.
A nyil ván tar tás ból ki kell tûn nie az ere de ti be val lá si kö te -
le zett ség és a he lyes bí tés idõ pont já nak, a he lyes bí tett
szak kép zé si hoz zá já ru lás alap já nak és össze gé nek. A nyil -
ván tar tás nak tartalmaznia kell továbbá a helyesbítés
szöveges indokolását.

8.  §

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 1–7.  §-ban meg je lölt ok -
ira to kat és nyil ván tar tást 5 évig kö te les meg õriz ni és az el -
len õr zés so rán ren del ke zés re bo csá ta ni.
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9.  §

Az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rint tel je sí tõ hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett be val lá sá nak má so la tát az NSZFI a be val -
lá sok fel dol go zá sát köve tõen ne gyed éven te meg kül di az
állami adóhatóságnak.

10.  §

(1) Az Szht. 4.  § (7) be kez dé se alap ján a gya kor la ti kép -
zés nek több hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal kö zö sen meg te -
rem tett – gya kor la ti kép zé si célú – tár gyi fel té tel rend szer
igény be vé te lé vel tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a költ ség -
el szá mo lás le he tõ sé gét igény be vevõ hoz zá já ru lás ra kö te -
le zet tek nek az Szht. 4.  § (10) be kez dé se alap ján be je lent -
ke zé si, be val lá si és el szá mo lá si kö te le zett sé ge van. A hoz -
zá já ru lás ra kö te le zet tek a költ sé gek egy más kö zöt ti meg -
osz tá sá ról szám lát kö te le sek ki bo csá ta ni, amely nek adat -
tar tal ma le he tõ sé get ad a tel jes fel osz tott költ ség és az el -
szá mo lás ra ke rü lõ költ ség há nyad el len õriz he tõ sé gé re. A
szám lán min den eset ben szerepeltetni kell az ügyletben
részt vevõ hozzájárulásra kötelezettek részére a be -
jelentkezésükkor kapott nyilvántartásbavételi számot is.

(2) Az Szht. 4.  § (8) be kez dé se alap ján a meg ál la po dás -
ban költ ség-hoz zá já ru lás ként rög zí tett, a ki egé szí tõ gya -
kor la ti kép zés sel össze füg gõ, az át irá nyí tott ta nu lói, hall -
ga tói lét szám mal és a ki egé szí tõ gya kor la ti kép zés idõ tar -
ta má val arányosan elszámolható összeg adható át.

(3) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett és a költ ség-hoz zá já ru -
lás ban ré sze sí tett a be val lá sá ban és az el szá mo lá sá ban
költ ség-hoz zá já ru lás ként ki zá ró lag a tárgy év utol só nap -
jáig pén zü gyi leg tel je sí tett kifizetéseket szerepeltetheti.

(4) A költ ség-hoz zá já ru lás ban ré sze sí tett az Szht. 4.  §
(8) be kez dé se sze rint eset le ge sen ke let ke zõ be fi ze té si kö -
te le zett sé gét az éves be val lá sá ban, el szá mo lá sá ban vall ja
be és fi ze ti meg. A be fi ze té si kö te le zett ség össze ge nem
hasz nál ha tó fel a több let költ ség visszatérítésének igénye
rendezésére.

(5) Ha a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 4.  § (1) be -
kez dé se alap ján gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je -
sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett a cso por tos gya kor la ti kép -
zést köz vet le nül szol gá ló, az Szht. 19.  § 4. pont ja sze rin ti
tár gyi esz köz be szer zé sé re for dí tott ki adá sát, költ sé gét az
Szht. 4.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján szá mol ja el, ak kor
a tár gyi esz közt kö te les el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni és
5 évig – in gat lan ese tén 10 évig – gya kor la ti kép zés cél ja i -
ra hasz nál ni. Tár gyi esz köz ként el szá molt bi o ló gi ai ala -
pok, te nyész ál la tok és sza po rí tó anya gok esetében az
idõtartam 5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési,
illetve tenyésztési okok indokolják.

(6) A tár gyi esz köz – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar ta mon be lül – csak az NSZFI elõ ze tes írás be li hoz zá -
já ru lá sá val terhelhetõ meg.

(7) Az (5) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz ese té ben, ha a
ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé tel hó nap já tól szá mí tott
5 éven, il let ve – ha a tár gyi esz köz in gat lan – 10 éven be lül

a) a tár gyi esz közt ér té ke sí tik, a jel zett idõ szak hát ra lé -
võ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si értéknek,

b) a tár gyi esz közt bér be ad ják, a jel zett idõ szak hát ra lé -
võ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték bõl a bér -
be adás ide jé re jutó ré szé nek

azt a há nya dát kell a Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb -
biak ban: Kincs tár) ve ze tett NSZFI-Mun ka erõ pi a ci Alap
(a továb biak ban: MPA) te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra (a továb biak ban: EFK szám la) be fi zet ni,
ami lyen arány ban a tár gyi esz köz be szer zé se a hoz zá já ru -
lá si kö te le zett ség ter hé re el szá mo lás ra ke rült.

(8) Az Szht. 4.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján el szá -
mol ha tó összeg a tan mû hely gya kor la ti kép zés sel hasz no -
sí tott idõ tar ta má ra vo nat ko zó, a tan mû hely adott sá ga i hoz
vi szo nyí tott, a tan mû hely ben ok ta tott ta nu lói, il let ve hall -
ga tói lét szám mal ará nyos, iga zolt és el len õriz he tõ összeg.

11.  §

(1) Az Szht. mel lék let 1. d) pont ja alap ján a ked vez mé -
nyes ét kez te tés költ sé ge, ide ért ve az is ko lai rend sze rû
szak kép zés ben részt vevõ ta nu lók jut ta tá sa i ról  szóló
4/2002. (II. 26.) OM ren de let [a továb biak ban: 4/2002.
(II. 26.) OM ren de let] 3.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat,
ha von ta a gya kor la ti kép zé si na pok ará nyá ban szá mol ha tó
el. Sa ját kony ha üze mel te té se ese tén a költ sé gek el szá mo -
lá sa a gya kor la ti kép zé si na pok ra köz vet len ön költ sé gen
történik.

(2) Az Szht. mel lék let 1. d) pont já ban sze rep lõ vizs gáz -
ta tás költ sé ge ként csak a 4/2002. (II. 26.) OM ren de let 4.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott úti költ ség szá mol ha tó el
szám la alap ján.

(3) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az ál ta la – az Szt. 15.  §
(5) be kez dé se alap ján – meg szer ve zett szint vizs gá val kap -
cso lat ban ket tõ köz re mû kö dõ szak ér tõ dí ja zá sát szá mol -
hat ja el iga zolt költ ség ként a szak kép zé si hoz zá já ru lás tel -
je sí té sé nél a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és 
a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról  szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti kö te le zõ leg ki sebb sze mé lyi alap bér leg fel jebb 2 szá -
za lé ká nak mér té ké ig szak ér tõn ként és vizs gá zón ként.

(4) Az Szht. mel lék let 5. pont já ban meg ha tá ro zott fõ ál -
lá sú ok ta tó, szak ok ta tó ré szé re biz to sí tott, akk re di tált
szak mai, pe da gó gi ai kép zés költ sé ge a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott sa ját dol go zó kép zé si költ sé ge i nek el -
szá mo lá sá ra vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen, az
Szht. 4.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kén fe lül
szá mol ha tó el.
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12.  §

(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek hall ga tói ré szé re az Szht. 4/A.  §-a sze rin ti együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás alap ján szer ve zett, az Szht. 1.  §
(1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott, az Ftv. ha tá lya
alá tar to zó gya kor la ti kép zés Szht. mel lék le te sze rin ti költ -
sé ge it ak kor szá mol hat ja el a szak kép zé si hoz zá já ru lás ter -
hé re, ha a gya kor la ti kép zést az Szt. 27.  §-a sze rin ti hall ga -
tói szer zõ dés, il let ve az Szht. 4/A.  §-ában meghatározott
együttmûködési megállapodás alapján szervezi meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás ke re té ben fo lyó gya kor la ti kép zés ese tén a hall ga tók -
nak az aláb bi jut ta tá sok járnak kötelezõen:

a) hall ga tó nak köz vet le nül fi ze ten dõ mun ka díj a Ftv.
48.  § (3) be kez dé se alapján,

b) úti költ ség-té rí tés a ta nul má nyok alat ti vizs gá ra tö -
meg köz le ke dé si esz kö zök kel tör té nõ uta zás hoz, ha arra
nem a hall ga tó ál lan dó szak mai gya kor la ti képzési helyén
kerül sor,

c) úti költ ség-té rí tés, ha a hall ga tó gya kor la ti kép zé sét a
gya kor la ti kép zést szer ve zõ át me ne ti leg szék he lyén, te lep -
he lyén kí vü li munkahelyen szervezi meg,

d) tisz tál ko dá si esz köz, ked vez mé nyes ét kez te tés, to -
váb bá olyan mun ka ru ha, kü lön jog sza bály alap ján kö te le -
zõ en elõ írt egyé ni vé dõ esz köz, amely a vele azo nos mun -
ka he lyen, il let ve mun ka fel té te lek kö zött fog lal koz ta tott
mun ka vál la lót meg il le ti. A ked vez mé nyes ét kez te tés
esetén a 11.  § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A (2) be kez dés b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott jut ta -
tá sok ról – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett gya kor la ti kép zést szer ve zõ természetben
gondoskodik.

A fejlesztési támogatás és a fejlesztési támogás
elszámolásának szabályai

13.  §

(1) Az Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mény fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság és az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá -
ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság a tér sé gi in teg rált
szak kép zõ köz pont (a továb biak ban: TISZK) ré szét ké pe -
zõ is ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó in téz mény ben,
il let ve az Szt. 2.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott
köz pon ti kép zõ he lyen (a továb biak ban: köz pon ti kép zõ -
hely) foly ta tott gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te le i nek fej -
lesz té sét köz vet le nül szol gá ló fel hal mo zá si tá mo ga tás
(a továb biak ban: fej lesz té si tá mo ga tás) fo ga dá sá ra, az
Szht. 4.  § (5) be kez dé sé ben és 5.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak ra ak kor jo go sult, ha meg ala ku lá sát, il let ve
TISZK-ként tör té nõ mûködését az NSZFI honlapján

közzétett regisztrációs nyomtatványon bejelentette az
NSZFI-hez, és az NSZFI a TISZK-et nyilvántartásba vette.

(2) A köz pon ti kép zõ hely ön ál ló an ak kor jo go sult fej -
lesz té si tá mo ga tás fo ga dá sá ra, ha meg fe lel a 8/2006.
(III. 23.) OM ren de let 18.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek, to váb bá a köz pon ti kép zõ hely mû kö dé sét a lét re ho zó
is ko la fenn tar tó, több fenn tar tó együtt mû kö dé sé vel lét re -
ho zott köz pon ti kép zõ hely ese té ben a ko or di ná ci ós sze re -
pet be töl tõ fenn tar tó (a továb biak ban: is ko la fenn tar -
tó)  bejelentette az NSZFI-nek, és az NSZFI a központi
képzõhelyet nyilvántartásba vette.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel hez
szük sé ges re giszt rá ci ós nyom tat vány tartalmazza

a) az Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro -
zott in téz mény fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság 
és az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság ne vét (cég ne vét), szék he -
lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai szám je lét, bank szám la szá mát, 
az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su -
lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság és az Szt. 2.  § (5) be kez -
dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár -
sa ság esetén a cégjegyzékszámát, önkormányzati társulás
törzskönyvi nyilvántartási számát,

b) a TISZK ré szét ké pe zõ is ko lai rend sze rû szak kép -
zést foly ta tó in téz mény, il let ve in téz mé nyek ne vét, cí mét,
szék he lyét, a gya kor la ti kép zés te lep he lyét, adó szá mát,
sta tisz ti kai szám je lét, a TISZK ke re tei kö zött mû kö dõ
szak kép zõ is ko lák, il let ve fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té -
ben az in téz mény OM azo no sí tó ját, a re giszt rá ció idõ pont -
já ban a tan év re vo nat ko zó, TISZK ke re tei kö zött mû kö dõ
szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény vagy in téz mé nyek
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ szak kép zõ
is ko la ta nu ló i nak lét szá mát, amely nem le het ke ve sebb,
mint – az is ko la hi va ta los sta tisz ti kai je len té se sze rint há -
rom ta ní tá si év át la gá ban – 1500 fõ, to váb bá a fel sõ fo kú
szak kép zés ben részt ve võ hall ga tók lét szá mát, a szak kép zõ 
is ko la szak mai prog ram já ban, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény szak kép zé si prog ram já ban és a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény tan ter vé ben sze rep lõ szak kép zé sek fel so ro lá sát,

c) a köz pon ti kép zõ hely ne vét, cí mét, szék he lyét, a
gya kor la ti kép zés te lep he lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai
szám je lét, cég jegy zék szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, ala pí -
tó ok ira ta ke let ke zé sé nek dá tu mát, a köz pon ti kép zõ hely
lét re ho zá sá ra irá nyu ló Hu mán erõ for rás-fej lesz tés Ope ra -
tív Prog ram 4.1.1 pá lyá za ti pro jekt (a to váb bi ak ban:
HEFOP 4.1.1 pá lyá za ti pro jekt) be fe je zé sé nek dátumát, a
központi képzõhelyen oktatott szakmák felsorolását.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel hez
szük sé ges re giszt rá ci ós nyom tat vány tartalmazza

a) a köz pon ti kép zõ he lyet lét re ho zó is ko la fenn tar tó,
több fenn tar tó együtt mû kö dé sé vel lét re ho zott köz pon ti
kép zõ hely ese té ben a ko or di ná ci ós sze re pet be töl tõ fenn -
tar tó ne vét (cég ne vét), szék he lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai
szám je lét, bank szám la szá mát, a köz pon ti kép zõ hely lét re -
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ho zá sá ra irányuló HEFOP 4.1.1 pályázati projekt
befejezésének dátumát,

b) a köz pon ti kép zõ hely ne vét, cí mét, szék he lyét, a
gya kor la ti kép zés te lep he lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai
szám je lét, cég jegy zék szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, ala pí -
tó ok ira ta ke let ke zé sé nek dá tu mát, to váb bá a köz pon ti
képzõhelyen oktatott szakmák felsorolását.

(5) A re giszt rá ci ós nyom tat vány hoz a kö vet ke zõ ok ira -
tok cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má so la tát kell csatolni:

a) Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott 
in téz mény fenn tar tó ese té ben az szak kép zõ in téz mény(ek)
ala pí tó okiratát,

b) az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
tár su lás ese té ben a tár su lá si szer zõ dést, non pro fit gaz da sá -
gi tár sa ság ese té ben a tár sa sá gi szer zõ dést,

c) az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság ese té ben a tár sa sá gi
szerzõdést,

d) a szak kép zé si fel ada tok nak a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Közo.tv.)
89/B.  § (12) és (13) be kez dé se sze rin ti kö zös meg szer ve -
zé se ese tén az erre kö tött meg ál la po dást,

e) köz pon ti kép zõ hely ese té ben

ea) a köz pon ti kép zõ hely ala pí tó ok ira tát, il let ve tár sa -
sá gi szer zõ dé sét,

eb) a 8/2006. (III. 23.) OM ren de let 18.  §-ában meg ha -
tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát iga zo ló okiratokat.

(6) Az NSZFI a be kül dött do ku men tu mok alap ján meg -
vizs gál ja, hogy a nyil ván tar tás ba vé telt kérõ TISZK a
szak kép zés szer ve zé si köz ok ta tá si fel ada ta it a Közo.tv.
67.  § (5) be kez dé sé ben vagy a 89/B.  § (2)–(13) be kez dé sé -
ben, va la mint az Szt. 2.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint lát ja-e el. A köz pon ti kép zõ hely ese tén az NSZFI a
8/2006. (III. 23.) OM ren de let 18.  §-ában fog lal tak fenn ál -
lá sát vizs gál ja.

(7) Ha a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem meg fe lel
(3)–(5) be kez dés ben fel so rolt jog sza bá lyok ban, va la mint
az Szht. 4.  § (5) be kez dé sé ben, il let ve 5.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak, az NSZFI a TISZK-et, il let ve a köz pon ti
kép zõ he lyet nyil ván tar tás ba ve szi, el len ke zõ eset ben az
NSZFI a nyil ván tar tás ba vé telt meg ta gad ja.

(8) Az NSZFI a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül a nyil ván tar tás ba vé telt ké -
rel me zõt írás ban ér te sí ti a re giszt rá ció meg tör tén té rõl,
illetve megtagadásáról.

(9) A nyil ván tar tás ba vé telt ké rel me zõ a re giszt rá ció
meg ta ga dá sa el len az ar ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül pa nasszal él het a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter nél, A mi nisz ter – az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré se mel lett – dönt a
pa nasz tár gyá ban an nak be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon
belül.

(10) A nyil ván tar tás ba vett TISZK, il let ve köz pon ti
kép zõ hely a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem ben sze rep lõ
ada tok ban tör tént vál to zást a vál to zást kö ve tõ 15 na pon
be lül kö te les be je len te ni az NSZFI-hez a (3)–(4) be kez -
dés ben fog lalt re giszt rá ci ós nyom tat vá nyon, az (5) be kez -
dés ben meg je lölt do ku men tu mok csa to lá sá val.

14.  §

(1) A Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro -
zott in téz mény fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság 
és az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság a ka pott fej lesz té si tá mo -
ga tást a TISZK ré szét ké pe zõ, a fej lesz té si meg ál la po dás -
nak meg fe le lõ is ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó köz -
ok ta tá si in téz mény nek, fel sõ ok ta tá si in téz mény nek, köz -
pon ti kép zõ hely nek (to váb bi ak ban együtt: tá mo ga tást fel -
hasz ná ló) to vább ad hat ja, fel té ve ha a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról, va la mint a tá mo ga tás sal összefüggõ, e rendeletben 
rögzített jogokról és kötelezettségekrõl a támogatást
felhasználóval megállapodást köt.

(2) A fej lesz té si meg ál la po dás a spe ci á lis szak is ko la
vagy a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la ön ál ló tá mo -
ga tá sa ese tén a szak is ko la fenn tar tó ja, köz pon ti kép zõ hely
ön ál ló tá mo ga tá sa ese té ben az is ko la fenn tar tó egyet ér tõ
nyi lat ko za tá val és a megállapodás ellenjegyzésével válik
érvényessé.

(3) A szak kép zé si fel ada tok nak Közo.tv. 89/B.  § (12) és
(13) be kez dé se sze rin ti kö zös meg szer ve zé se ese tén az
erre kö tött meg ál la po dás tar tal maz za a fej lesz té si tá mo ga -
tás sal kap cso la tos kö te le zett sé get és a fej lesz té si tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it.

15.  §

Fej lesz té si meg ál la po dás alap ján az Szht. 1.  § (1) be kez -
dés c) pont ja sze rint tá mo gat ha tó, az Ftv. ha tá lya alá tar to -
zó gya kor la ti kép zés hely szí ne le het a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény inf ra struk tu rá lis ke re tei kö zött lé te sí tett tan gaz da -
ság, tan üzem, la bo ra tó ri um, a fel sõ ok ta tá si in téz mény
egyéb gya kor la ti kép zést szol gá ló szer ve ze ti egy sé ge, to -
váb bá más fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel, köz pon ti kép zõ -
hellyel, re gi o ná lis képzõ központtal kötött szerzõdés
alapján mûködõ gyakorlati képzés helye.

16.  §

Az Szht. 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti tár gyi esz köz át adá -
sa ese tén a fej lesz té si meg ál la po dás hoz mel lé kel ni kell az
át adás ra ke rü lõ tár gyi esz köz nek a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett szám vi te li nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ do ku men tum
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má so la ti pél dá nya it az át adó cég sze rû alá írá sá val hitele -
sítve.

17.  §

(1) A pénz be li fej lesz té si tá mo ga tást az Szt. 2.  § (5) be -
kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény fenn tar -
tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság és az Szt. 2.  § (5) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé si
tár sa ság, a köz pon ti kép zõ hely, a spe ci á lis szak is ko la, a
kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la és a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény (to váb bi ak ban együt te sen: fej lesz té si tá mo ga tás -
ban ré sze sí tett), il let ve a tá mo ga tást fel hasz ná ló kö te les az
át vé tel évét kö ve tõ év de cem ber 31. nap já ig fel hasz nál ni.
Ha a tá mo ga tás ban ré sze sí tett a fej lesz té si tá mo ga tást az
elõb bi ek ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig nem hasz nál ja fel,
ak kor a tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szét kö te les 30 na pon 
be lül az EFK szám lá ra befizetni.

(2) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást, il let ve a fej lesz té si
tá mo ga tás ke re té ben át vett tár gyi esz közt a fej lesz té si tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett, il let ve a tá mo ga tást fel hasz ná ló el -
kü lö ní tet ten kö te les nyil ván tar ta ni. A nyil ván tar tás nak tar -
tal maz nia kell a fej lesz té si tá mo ga tás és a meg va ló su lá sá -
nak do ku men tu ma it (a fej lesz té si meg ál la po dás és a pénz -
ügyi tel je sí tés, a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak he lyé re vo -
nat ko zó do ku men tum, a tár gyi esz köz be szer zést iga zo ló
szám la, a tár gyi esz köz át vé te li jegy zõ könyv, a tár gyi esz -
köz-kar ton, az el szá molt mû köd te té si költ sé gek, a tan -
anyag- és tan esz köz fej lesz tés, va la mint az akkreditált
továbbképzések felsorolása és költségei), továbbá a
tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait.

(3) Ha a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett fel sõ ok ta tá -
si in téz mény jog el le ne sen az Szht. 7.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott nál ma ga sabb mér té kû fej lesz té si tá mo ga -
tást fo ga dott, ak kor az elõ írt mér té ken fe lül át vett részt a
37.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû ka mat tal
nö velt össze gé vel köteles 30 napon belül az EFK számlára
befizetni.

(4) A fej lesz té si tá mo ga tás át adá sa és át vé te le is nyil vá -
nos. A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást (a tá mo ga tás té nyé -
nek, a tá mo ga tó ne vé nek, cí mé nek, a tá mo ga tás össze gé -
nek, va la mint a tá mo ga tás fel hasz ná lás he lyé nek meg je lö -
lé sé vel) nyil vá nos ság ra kell hoz ni a tárgy évet kö ve tõ év
ja nu ár 31. nap já ig a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
hon lap ján, és a tárgyévet követõ második év január 31-ig a
honlapon kell tartani.

(5) A fej lesz té si tá mo ga tás ból meg va ló sí tott gya kor la ti
kép zést szol gá ló tár gyi esz köz mû köd te té si költ sé ge i nek
fej lesz té si tá mo ga tás ból – az Szht. 4.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér ték ben – tör té nõ fi nan szí ro zá sa a költ -
ség el szá mo lás sal érin tett tár gyi esz köz nek a (2) bekezdés
szerinti nyilvántartása alapján lehetséges.

(6) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett spe ci á lis, kész ség fej lesz -
tõ spe ci á lis szak kép zõ is ko lák, il let ve a tá mo ga tást fel -
hasz ná ló szak kép zõ is ko lák és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
ese té ben a szak kép zés kor sze rû sí té sé hez szük sé ges tan -
anyag- és tan esz köz-fej lesz tés nek, va la mint a szak mai el -
mé le ti és gya kor la ti tan tár gya kat ok ta tó ta ná rok, szak ok ta -
tók és gya kor la ti ok ta tók akk re di tált to vább kép zé sé nek a
fej lesz té si tá mo ga tás ból – az Szht. 4.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér ték ben – tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra a
költ ség el szá mo lás el kü lö ní tett nyil ván tar tá sa (tan anyag-
és tan esz köz-fej lesz té sek do ku men tu mai, költ sé ge ik, az
akk re di tált to vább kép zé sek, a részt ve võ ta ná rok és ok ta -
tók, költ sé ge ik) alap ján van lehetõség.

(7) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 15. nap já ig kö te les meg kül de ni az 1. és
2. mel lék let nek meg fe le lõ adat szol gál ta tá sát az NSZFI ré -
szé re. Hi bá san vagy pon tat la nul ki töl tött, il le tõ leg el lent -
mon dó ada to kat tar tal ma zó adat szol gál ta tás ese tén az
NSZFI a kö te le zet tet, leg fel jebb két al ka lom mal, 5 na pos
ha tár idõ biz to sí tá sá val hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A hi ány -
pót lás nem vagy nem ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té se ese tén a 
tá mo ga tás ban ré sze sí tet tel szem ben a 19.  §-ban meg ha tá -
ro zott jog kö vet kez mé nye ket kell al kal maz ni.

(8) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett ab ban az eset -
ben köt het a tárgy év re fej lesz té si tá mo ga tás át vé te lé rõl
 szóló meg ál la po dást, ha a (4) és (7) be kez dés ben elõ írt
kötelezettségeinek eleget tett.

(9) Ha a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett, vagy a
TISZK ré szét ké pe zõ, a fej lesz tés sel érin tett szak kép zõ in -
téz mény meg szû nik, és a fej lesz tés sel érin tett szak ma cso -
port vagy szak ma kép zé sét más, a TISZK ré szét ké pe zõ
szak kép zõ in téz mény ben nem foly tat ják, ak kor a fej lesz té -
si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a meg szû nést meg elõ zõ
5 évre, in gat lan ese tén 10 évre vo nat ko zó an a tá mo ga tás -
ban ré sze sí tett kö te les el szá mo lást és a (7) be kez dés ben
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást a meg szû nés el ha tá ro zá -
sát kö ve tõ 15 na pon be lül be nyúj ta ni az NSZFI-hez. Az
NSZFI az el szá mo lást 30 na pon be lül el len õr zi, a meg szû -
nõ fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett be fi ze té si kö te le -
zett sé gét meg ál la pít ja. A meg ál la pí tott össze get a fej lesz -
té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett 60 na pon be lül kö te les be fi -
zet ni az EFK szám lá ra. A meg szû nés rõl kö te les írás ban ér -
te sí te ni az NSZFI-t és az ál la mi adó ha tó sá got. Az adat -
szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell a meg szû nés idõ pont já -
ban ren del ke zés re álló fej lesz té si tá mo ga tás össze gét.

(10) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett jog utód dal
való meg szû né se ese tén a jog utód kö te les írás ban ér te sí te -
ni az NSZFI-t, és ada tot kell szol gál tat nia a jog utód dal
való meg szû nés idõ pont já ban ren del ke zés re álló fej lesz té -
si tá mo ga tás össze gé rõl és a fej lesz tés sel érin tett szak ma -
cso port, il let ve szak ma gya kor la ti kép zé sé ben részt vevõ
ta nu lók szá má ról. A jog utód az ada to kat kö te les a hon lap -
ján köz zé ten ni.
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18.  §

(1) Az Szht. 4.  § (5) be kez dé sé ben és 5.  § (2) be kez dés
a) pont já ban sza bá lyo zott fej lesz té si tá mo ga tás ból be szer -
zett, fel újí tott – 15.  § figye lembe véte lével el kü lö ní tet ten
nyil ván tar tás ba vett – tár gyi esz köz nek, il let ve a fej lesz té si 
tá mo ga tás ke re té ben az Szht. 7.  § (3) be kez dé se sze rint át -
adott tár gyi esz köz nek leg alább 5 évig – in gat lan ese té ben
10 évig – a gya kor la ti kép zés cél ja it kell szol gál nia. Tár gyi 
esz köz ként el szá molt bi o ló gi ai ala pok, te nyész ál la tok és
sza po rí tó anya gok ese té ben az idõ tar tam 5 év nél rö vi debb
le het, ha azt ter mesz té si, il let ve te nyész té si okok in do kol -
ják.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz csak az
NSZFI elõ ze tes írás be li en ge dé lyé vel ter hel he tõ meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz csak a gya -
kor la ti ok ta tást, gya kor la ti kép zést foly ta tó in téz mény tan -
rend jé ben meg ha tá ro zott gya kor la ti kép zé si idõn kívül
adható bérbe.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz ese té ben, ha a
ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé tel hó nap já tól szá mí tott
5 éven, il let ve – ha a tár gyi esz köz in gat lan – 10 éven be lül

a) a tár gyi esz közt ér té ke sí tik, a jel zett idõ szak hát ra lé -
võ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték nek,

b) a tár gyi esz közt bér be ad ják, leg fel jebb a jel zett idõ -
szak hát ra lé võ hó nap ja i ra jutó bér le ti díj össze gé nek,

azt a há nya dát kell be fi zet ni az EFK szám lá ra a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 30-ig, ami lyen arány ban a tár gyi esz köz
be szer zé se a fej lesz té si tá mo ga tás ter hé re elszámolásra
került.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé gét a
fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a 17.  § (7) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sá ban tünteti fel.

19.  §

Ha a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett nem az Szht. és 
e ren de let sze rint fo gad ja, vagy a tá mo ga tás ban ré sze sí tett, 
il let ve a tá mo ga tást fel hasz ná ló nem e jog sza bá lyok nak
meg fele lõen hasz nál ja fel a fej lesz té si tá mo ga tást, to váb bá 
nem vagy csak rész ben tel je sí ti a fej lesz té si meg ál la po dás -
ban vál lalt kö te le zett sé ge it, a fej lesz té si tá mo ga tás egé szét 
vagy a nem meg fele lõen fel hasz nált ré szét, a tá mo ga tás át -
vé te lé nek nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig szá mí tott, a 37.  § 
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû ka mat tal nö velt
összeg ben kell vissza fi zet nie az EFK számlára.

20.  §

A ka pott fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz nál ha tó ön rész -
ként az MPA kép zé si alap ré sze (a továb biak ban: alap rész)

for rá sa i ból és a szak kép zés-fej lesz tés re ren del ke zés re álló
eu ró pai uni ós for rá sok ból meg va ló su ló pá lyá zat kere -
tében.

A visszatérítés igénylésének feltételei, a visszatérítés
elszámolása és eljárási szabályai

21.  §

(1) Az Szht. 4.  § (13) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
vissza igény lés re jo go sult hoz zá já ru lás ra kö te le zett vissza -
té rí té si igé nyét a tárgy évet kö ve tõ év má so dik hó 15. nap -
já ig a 4.  § (1) be kez dé se sze rint köz zé tett be val lá si nyom -
tat vá nyon nyújt hat ja be az NSZFI-hez. Az NSZFI a vissza -
té rí tés so rán az 5.  § (1)–(3) be kez dé se al kal ma zá sá val
jár el.

(2) Ha a vissza té rí té si igény a tárgy év ben meg ha lad ja a
há rom mil lió fo rin tot, a vissza té rí té si igény a tárgy évet kö -
ve tõ év ben ne gyed éven te be nyújt ha tó.

(3) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a több let költ ség
vissza té rí té sé nek igé nyét a (2) be kez dés alap ján ne gyed -
éven te kí ván ja ér vé nye sí te ni, az elsõ há rom ne gyed év ben
fel me rült igé nyét az éves be val lá si nyom tat vánnyal egy -
ide jû leg, az NSZFI hon lap ján köz zé tett „Adat lap a Mun -
ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl tény le ges költ ség
alap ján tör té nõ vissza igény lés év kö zi fo lyó sí tá sá hoz”
címû nyom tat vá nyon (a továb biak ban: adat lap) nyújt hat ja
be az adott ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. nap já ig. A ne gye -
dik ne gyed évi igény lés az éves be val lás ré sze ként ér vé -
nye sít he tõ.

(4) Ha a (3) be kez dés ben fog lalt vissza té rí té si igény két
egy mást kö ve tõ ne gyed év ben ne gyed éven te meg ha lad ja az
1 000 000 fo rin tot, ha von ta ér vé nye sít he tõ a vissza té rí té si
igény. Az adat la pon a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap -
já ig le het be nyúj ta ni a vissza té rí té si igényt. Az utol só havi
igény lés az éves be val lás ré sze ként ér vé nye sít he tõ.

22.  §

Az adat lap ese té ben is al kal maz ni kell az 5.  §-ban elõ ír -
ta kat az zal, hogy a hi ány pót lás, il let ve a ki ja ví tás – a ne -
gyed éves vissza té rí té si igény 30, a havi vissza té rí té si
igény 15 na pon be lü li – nem tel je sí té se ese tén az adat la pon 
be nyúj tott vissza té rí té si igényt az NSZFI el uta sít ja az zal,
hogy az adott vissza té rí té si igény csak az éves be val lás ré -
sze ként ér vé nye sít he tõ, és er rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le zet -
tet a hi ány pót lás ra, il let ve a ki ja ví tás ra való fel hí vás ban
meg ál la pí tott ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 30 na pon be lül
értesíti.
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23.  §

(1) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek az Szht. mel lék le -
té ben fel so rolt költ sé gei el érik vagy meg ha lad ják a brut tó
kö te le zett sé ge mér té két, ak kor a ta nu ló, il let ve a hall ga tó
gya kor la ti kép zé sé rõl más hoz zá já ru lás ra kö te le zett szá -
má ra is gon dos ko dó hoz zá já ru lás ra kö te le zett a vissza té rí -
té si igé nyét csak a saját tanulói, illetve hallgatói létszáma
után érvényesítheti.

(2) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki más hoz zá já ru -
lás ra kö te lez et tõl an nak hoz zá já ru lá si kö te le zett sé ge ter -
hé re a gya kor la ti kép zés – Szht. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott el szá mol ha tó – költ sé ge i hez költ ség-hoz zá já ru lás ban
ré sze sül, a több let költ sé gei vissza té rí té sé re az Szht. 4.  §
(8) bekezdésében foglaltak szerint tarthat igényt.

24.  §

A vissza té rí té si igény alap já ul szol gá ló ok ira tok meg õr -
zé si ide je 5 év. Az ok ira to kat ezen idõ sza kon be lül az el -
len õr zés so rán ren del ke zés re kell bocsátani.

Az alaprészbõl adható támogatások szabályai

25.  §

(1) Az Szht. 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé -
lok meg va ló sí tá sá hoz az alap rész bõl – ki vé ve az Szht.
10.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott célt – vissza 
nem té rí ten dõ tá mo ga tás ad ha tó. Az Szht. 2.  § (3) és (4) be -
kez dé se sze rin ti áta lány adó zót, il let ve adó alanyt a be ru há -
zá si célú tá mo ga tás szem pont já ból hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nek kell te kin te ni, ha az Szht. 4.  § (1) be kez dés a) pont -
já nak meg fele lõen köz re mû kö dik szak kép zõ is ko lai ta nu ló 
gya kor la ti képzésében.

(2) Az Szht. 14.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kép zés
ak kor tá mo gat ha tó, ha a TISZK ke re tei kö zött mû kö dõ,
szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény nap pa li rend sze rû
is ko lai ok ta tás ban részt ve võ szak kép zõ is ko lai ta nu ló i nak
lét szá ma – az is ko la hi va ta los sta tisz ti kai je len té se sze rint
há rom ta ní tá si év át la gá ban – leg alább 1500 fõ.

A pá lyá za ti ki írás tar tal maz hat ja, hogy az Szt. 2.  §
(5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény -
fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság és az Szt. 2.  §
(5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer -
ve zé si tár sa ság is nyújt hat be pá lyá za tot, ha a TISZK ke re -
tei kö zött mû kö dõ szak kép zé si fel ada tot el lá tó in téz mény
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ szak kép zõ -
is ko lai ta nu ló i nak lét szá ma – az is ko la hi va ta los sta tisz ti -
kai je len té se sze rint há rom ta ní tá si év át la gá ban – az 1500
fõt nem éri el, de el éri an nak leg alább 85 szá za lé kát.

(3) Pá lyá za tot a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, az Szt. 2.  §
(5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás, il let ve
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, az Szt. 2.  § (5) be kez dés b) és 
c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény fenn tar tó ja, az Szt.
2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés -
szer ve zé si tár sa ság, a spe ci á lis szak is ko la, a kész ség fej -
lesz tõ spe ci á lis szak is ko la, a fel sõ ok ta tá si in téz mény, az
ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény, va la mint a 2007. szep -
tem ber 1-jét meg elõ zõ en lét re jött köz pon ti kép zõ he lyet
lét re ho zó fenn tar tó, több fenn tar tó ese tén a ko or di ná ci ós
sze re pet be töl tõ fenn tar tó nyújthat be.

26.  §

(1) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl – ki vé ve az Szht. 10.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott célt – nyúj tan dó
tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó, az Szht. 14.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti nyil vá nos pá lyá zat le bo nyo lí tá sát az
NSZFI, vagy meg ál la po dás alap ján az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: OKM) Támogatáske -
zelõ Igaz ga tó sá ga lát ja el.

(2) Az NSZFI az (1) be kez dés ben fog lal tak, va la mint a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel nõtt kép zé si célú tá -
mo ga tá sok te kin te té ben – az Szht. 15.  §-ában fog lal tak
figye lembe véte lével és a ke ret ke ze lé sé re vo nat ko zó el já -
rá si rend sze rint – kü lö nö sen a következõ feladatokat
látja el:

a) el ké szí ti a pá lyá za ti fel hí vást és el lát ja a pá lyá zat ki -
írá sá val, a pá lyá za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos felada -
tokat,

b) elõ ké szí ti és meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket,
c) el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõk

ré szé re tör té nõ uta lá sá val kap cso la tos feladatokat,
d) dönt a pá lyá zók ál tal be nyúj tott be szá mo lók el fo ga -

dá sá ról,
e) in téz ke dik a pá lyá zók kal szem ben a vissza fi ze té si

kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a vissza fi ze té sek -
bõl befolyt bevételeket.

(3) Az (1) be kez dés sze rint tör té nõ pá lyá zat le bo nyo lí -
tá sá hoz szük sé ges for rást a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: SZMM) az EFK szám lán biz -
to sít ja. Az NSZFI az EFK szám lá ra vo nat ko zó an kö te les
ki ala kí ta ni és meg ha tá roz ni a kö te le zett ség vál la lás, az
utal vá nyo zás, az ellenjegyzés és az érvényesítés belsõ
rendjét.

(4) Az NSZFI a (3) be kez dés alap ján a ke re tet il le tõ en
kö te les

a) az EFK szám la for gal má ról, to váb bá az MPA-t érin -
tõ kö te le zett ség vál la lá sok, fi ze té si kö te le zett ség, va la mint
kö ve te lés ál lo má nyok ala ku lá sá ról ön ál ló fõ köny vi és
analitikus nyilvántartást vezetni,

b) az ál ta la tel je sí ten dõ ki fi ze té sek hez a szük sé ges
 forrás biz to sí tá sá hoz – a heti pénz igény lé si rend hez iga -
zod va – pénz igény lést benyújtani,
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c) az MPA ne gyed éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vé -
nek el ké szí té sé hez adat szol gál ta tást teljesíteni,

d) az MPA éves ele mi költ ség ve té sé nek az el ké szí té sé -
hez adat szol gál ta tást teljesíteni.

(5) Az NSZFI kö te les a (2) be kez dés alap ján vég re haj -
tan dó fel ada tok szak mai elõ re ha la dá sá ról, a pá lyá zat tá -
mo ga tá si ke re té nek fel hasz ná lá sá ról ne gyed éven te rész be -
szá mo lót, il let ve a pá lyá zat le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül vég be szá mo lót be nyúj ta ni az SZMM-nek. A
rész-, il let ve vég be szá mo ló a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
pénz ügyi és szak mai szem pon tú be mu ta tá sá ra egy aránt
kiterjed. A beszámoló elfogadásáról a szakképzésért
felelõs miniszter dönt.

(6) A ki zá ró lag az alap rész de cent ra li zált ke re té vel kap -
cso la tos pá lyá zat ki írá sá ra, ér té ke lé sé re és a dön tés re az
Szht. 11.  §-ában és 13.  §-ában foglaltak az irányadók.

27.  §

(1) A pá lyá za tot az alap rész
a) köz pon ti ke re te ter hé re tör té nõ ki írás ese té ben – ide

nem ért ve az Szht. 10.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott célt – az NSZFI-hez vagy a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott szervezethez,

b) ki zá ró lag de cent ra li zált ke re te ter hé re tör té nõ ki írás
ese té ben az Ok ta tá si Hi va tal te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis 
igaz ga tó sá gá hoz kell benyújtani.

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za
a) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét,
b) a pá lyá zat cél ját,
c) a tá mo gat ha tók kö rét,
d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,

be le ért ve a nyer tes pá lyá zók kal kö ten dõ szer zõ dé si
feltételeket is,

e) a tá mo ga tás to váb bi fel té te le it, így kü lö nö sen a pá -
lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide jét és he lyét, az el bí rá lás nál
elõnyt je len tõ szem pon to kat, a biz to sí té kok mi ben lé tét, a
pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás mód ját, ha tár -
ide jét,

f) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se után a tá mo ga tást
nyúj tó szer zõ dés tõl való el ál lá si jo gá nak – az ál ta la meg -
ha tá ro zott egyéb ese tek mel lett – az alábbi esetköreit:

fa) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me -
zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a
szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok -
ból nem kez dõ dik meg, il let ve a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tás igény be vé te lét nem kez de mé nye zi, és késedelmét
ezen idõ alatt írásban sem igazolja,

fb) a ked vez mé nye zett az igény lés, il let ve a pá lyá zat
szak mai, pénz ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót -
lan, ha mis ada tot szol gál ta tott az igény lés, il let ve a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor vagy azt köve tõen, kü lö nös te kin tet tel
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 82.  §

(3) be kez dés fog lalt kö rül mény re és a Kr. 83.  § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint 84.  § (1) be kez dés d) pontjában foglalt
adatokra,

fc) a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg hi ú su lá sát vagy
tar tós aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény a ked vez mé -
nye zett nek fel ró ha tó okból következett be,

fd) a ked vez mé nye zett a Kr. 83.  § (2) be kez dé sé ben és
84.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za -
tok bár me lyi két visszavonja.

(3) A pá lyá zat tar tal maz za

a) a pá lyá zó ne vét (cég név), cí mét (szék hely), adó szá -
mát és sta tisz ti kai szám je lét, a TISZK ré szét ké pe zõ, va la -
mint a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is -
ko la, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, szék he lyét,
OM-azo no sí tó ját, a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nyil ván tar tá -
si szá mát,

b) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ bank szám la szá mát és a
szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé sét, aho vá a tá mo ga -
tás összege átutalható,

c) a meg va ló sí tan dó be ru há zás, fej lesz tés le írá sát, cél -
ját, meg ne ve zé sét, a meg va ló sí tás he lyét, a gya kor la ti kép -
zés fej lesz té sé nek in do kolt sá gát, az ál ta lá nos for gal mi
adót is tartalmazó összköltségét,

d) a pá lyá zó alá írás ra jo go sult ve ze tõ je, spe ci á lis, kész -
ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is ko la ese té ben a fenn tar -
tó ál tal iga zolt – a pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt – sa ját for -
rás össze gét, amely a tá mo ga tás el nye ré se esetén a
támogatott rendelkezésére áll,

e) az igé nyelt tá mo ga tás össze gét,

f) a fej lesz tés, be ru há zás meg va ló sí tá sá nak ter ve zett
kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, továbbá

g) a pá lyá zat ál tal köz vet le nül érin tett ta nu lók, il let ve
hall ga tók létszámát.

(4) A pá lyá zó tól – a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le -
ként – a pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó for ma nyom tat vány
ki töl té sé vel tel je sí ten dõ írás be li nyilatkozatot kell kérni

a) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku -
men tu mok va ló di sá gá ról és hi te les sé gé rõl, va la mint ar ról,
hogy az adott tárgy ban pá lyá za tot ko ráb ban mikor és hol
nyújtott be,

b) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy köz tar to zás ese tén a 
pá lyá zót a köz tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le -
ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa a Kr. 92.  §
(5) be kez dé se sze rint fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 13/A.  § (6) be kez dé se alap ján az
ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké -
ben – a tá mo ga tás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartható,

c) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá -
sok – az Áht. 13/A.  § (4) be kez dé sé ben és a Kr. 92.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se 
cél já ból a pá lyá zó adó szá mát, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó -
szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel -
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hasz nál ja a köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

d) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a tá -
mo ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he -
lye e ren de let ben sza bá lyo zott módon nyilvánosságra
hozható,

e) a pá lyá za ti ki írás ban elõ írt biz to sí té kok meg lé té rõl,
va lós ér té ké rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl  szóló igazolá -
sokról,

f) az azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá ról a Kr.
87.  § (4) be kez dés ese te i re, ki vé ve azon ma gán sze mé lye -
ket, akik a kü lön jog sza bály sze rint nem kö te le sek pénz -
for gal mu kat bank szám lán le bo nyo lí ta ni, il let ve azon tá -
mo ga tá so kat, ame lyek nek tel jes fo lyó sí tá sá ra a zá ró je len -
tés el fo ga dá sa után, utó lag ke rül sor,

g) ar ról, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó -
sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to -
zá sa nincs,

h) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul,

i) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben ar ról, hogy a pá -
lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le jár tá ig
be je len ti, ha el le ne csõd el já rás, vég el szá mo lá si, illetve
felszámolási eljárás indult,

j) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy a Kincs tár ke -
re té ben mû kö dõ meg fi gye lõ rend szer, az Or szá gos Tá mo -
ga tá si Mo ni tor ing Rend szer a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott jo go sul tak, dön tés ho zók, elõ irány zat-ke ze lõk, mo ni -
tor ing bi zott sá gok szá má ra hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to -
sít has son a szak kép zés sel kap cso la tos pénz ügyi nyil ván -
tar tás hoz,

k) a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is -
ko la, il let ve a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar -
tó já tól arra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
évé ben és azt kö ve tõ leg alább öt év ben nem szün te tik meg
a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is ko lát,
illetve a felsõoktatási intézményt jogutódlás nélkül,

l) ar ról, hogy meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell

a) az el vé gez ni kí vánt fel ada tok fel so ro lá sát, a be ru há -
zás és a mû köd te tés rész le tes költ ség kal ku lá ci ó ját a be vé -
te li for rá sok egyidejû megjelölésével,

b) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet ese tén az erre a
pá lyá za ti cél ra el kü lö ní tett szám lán ren del ke zés re álló sa -
ját és egyéb pénz esz kö zök meglétének igazolását,

c) az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
tár su lás, a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ 
is ko la, il let ve az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ki vé te lé -
vel a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem áll csõd el já rás,
fel szá mo lá si, illetve végelszámolási eljárás alatt,

d) a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ
is ko la, il let ve a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén
a fenn tar tó támogató nyilatkozatát,

e) ha a pá lyá za ti ki írás tar tal maz za, az alá írás ra jo go -
sult ve ze tõ ál tal alá írt egyéb kö te le zett sé get vál la ló nyi lat -
ko za tot.

28.  §

(1) Az alap rész de cent ra li zált ke re te ter hé re ki írt pá lyá -
za to kat a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ér té ke li, és dönt a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé rõl. A pá lyá za tok elõ mi nõ sí té sét a Bi zott ság
ál tal fel kért ta gok ból álló szak ér tõi bi zott ság vég zi. A pá -
lyá za tok bí rá la tá ba be kell vonni az NSZFI és az Oktatási
Hivatal képviselõjét.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak és ér té ke lé sé nek fo lya ma -
tá ban nem vehet részt,

a) aki az adott pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet tel mun ka -
vi szony ban, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony -
ban áll, vagy bi zott sá gi tag sá gá nak ke let ke zé sét meg elõ zõ
3 éven belül abban állt,

b) aki az a) pont ban meg je lölt sze mély nek a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §
b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja,

c) aki a pá lyá zó fenn tar tó já val mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll,

d) aki tõl a tár gyi la gos el bí rá lás egyéb ok ból nem vár ha -
tó el.

(3) A Bi zott ság tag ja kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni, 
ha vele szem ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok fenn -
áll. A tag a be je len tés tõl kezd ve nem ve het részt a pá lyá zat
ér té ke lé sé ben és elbírálásában.

29.  §

(1) A nyer tes pá lyá zók kal az NSZFI köt tá mo ga tá si
szer zõ dést.

(2) Az NSZFI a tá mo ga tá si szer zõ dést a dön tést kö ve tõ
30 na pon be lül kül di meg a tá mo ga tott nak alá írás ra. Ha a
szer zõ dés kö tés re jo go sult sze mély ál tal alá írt szer zõ dést a
tá mo ga tott a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem
kül di vissza az NSZFI-nek, a döntés érvényét veszti.

(3) Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó, aki
a) a pá lyá zat ban sze rep lõ te vé keny ség re, a te vé keny -

ség hely szí né re szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem
rendelkezik,

b) az adott pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ két éven be lül az
alap rész ter hé re ki írt pá lyá za tá ban va lót lan vagy meg té -
vesz tõ ada tot szolgáltatott,

c) az adott pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ két éven be lül el -
nyert pá lyá zat alap ján kö tött tá mo ga tá si szer zõ dést ön hi -
bá já ból ma ra dék ta la nul nem teljesítette,
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d) az alap résszel, il let ve jog elõd jé vel szem ben a tárgy -
évet meg elõ zõ idõ szak ra le járt kö te le zett sé ge van,

e) köz tar to zás sal ren del ke zik, a köz tar to zás meg fi ze té -
sé ig,

f) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht.
15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye it nem tel je sí tet te,
il let ve azok tel je sü lé sé nek iga zo lá sá ra nem vagy nem a kü -
lön jog sza bály ban meghatározott módon kerül sor.

(4) A tá mo ga tott a tá mo ga tást csak a pá lyá zat ban meg -
je lölt cél ra hasz nál hat ja fel. A TISZK a ka pott tá mo ga tást
a TISZK ré szét ké pe zõ, a tá mo ga tás cél já nak meg fe le lõ is -
ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó in téz mény nek (a to -
váb bi ak ban: ked vez mé nye zett) to vább ad hat ja, ha a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ról, a jo gok ról és kö te le zett sé gek rõl a
TISZK és a támogatást felhasználó megállapodást köt.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa az érin tett ke ret összeg ter -
hé re a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett ség tel je -
sí té sét köve tõen, a tel je sí tés iga zo lá sá ra jo go sult utal vá -
nyo zá sa és át uta lá si meg bí zá sa alap ján, utó fi nan szí ro zás -
sal tör té nik köz vet le nül a ked vez mé nye zett bank szám lá ja
javára.

(6) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám lák ra rá kell 
ve zet ni az el szá mo lás té nyét, az el szá molt össze get, a tá -
mo ga tá si szer zõ dés szá mát és dá tu mát.

30.  §

(1) Tá mo ga tá si elõ leg csak in do kolt eset ben, a prog ram, 
a pro jekt el in dí tá sá hoz szük sé ges összeg ben nyújt ha tó,
amely nem ha lad hat ja meg a tá mo ga tás 25 szá za lé kát,
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ pá lyá zó fej lesz té sei ese -
tén a tá mo ga tás 75 szá za lé kát. To váb bi fel té te le a tá mo ga -
tá si elõ leg nyúj tá sá nak, hogy a tá mo ga tá si elõ leg igény lé -
sé re vo nat ko zó le he tõ sé get a pá lyá za ti ki írás tar tal maz za,
az erre vo nat ko zó igényt a ked vez mé nye zett – összeg sze -
rû en és rész le te sen meg in do kol va – már a pá lyá za tá ban is
je lez ze, és azt a tá mo ga tá si szer zõ dés tartalmazza.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a hoz zá já -
ru lás ra kö te le zett bel föl di ter mé sze tes sze mély, va la mint
mik ro- és kis vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ ked vez mé nye zett
ré szé re leg fel jebb az oda ítélt tá mo ga tá si összeg mér té ké -
nek 50 szá za lé ká ig nyújt ha tó tá mo ga tá si elõleg.

(3) Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra -
dó ré sze csak ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett a
sa ját for rást iga zol tan fel hasz nál ta, az elõ leg gel el szá molt,
to váb bá az el szá mo lást a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja el fo gad ta.
A rész le tes el já rás ról a tá mo ga tá si szer zõ dés ren del ke zik.

(4) Egy prog ram, pro jekt ak kor te kint he tõ be fe je zett -
nek, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt és tá mo ga tott
fel adat, cél a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint és a ha tó sá gi en ge dé lyek ben fog lal tak nak meg fele -
lõen tel je sült.

31.  §

Az NSZFI az Szht. 10.  § (3) be kez dé sére, a 14.  § (3), (7), 
(12) és (13) be kez dé sé re vo nat ko zó an – az Szht. 15.  §
(1) be kez dé sét figye lembe véve – kü lö nö sen a kö vet ke zõ
fel ada to kat látja el:

a) elõ ké szí ti és meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket,
b) el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõk

ré szé re tör té nõ uta lá sá val kap cso la tos feladatokat,
c) dönt a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek ál tal be nyúj tott be -

szá mo lók el fo ga dá sá ról,
d) el len õr zi a tá mo ga tá sok jog sze rû fel hasz ná lá sát,
e) in téz ke dik a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel szem ben

a vissza fi ze té si kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a
vissza fi ze té sek bõl befolyt bevételeket,

f) kez de mé nye zi a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek ál tal be -
nyúj tott be szá mo lók nak a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -
nõtt kép zé si Ta nács részére való benyújtását.

A fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõ részére
nyújtható támogatás szabályai

32.  §

(1) Az Szht. 14.  § (6) be kez dé se sze rin ti fõ te vé keny ség -
ként gya kor la ti kép zést vég zõ nek kell te kin te ni azt a hoz -
zá já ru lás ra kötelezettet,

a) amely a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Te vé keny sé -
gek Egy sé ges Ága za ti Osz tá lyo zá si Rend sze re (a továb -
biakban: TEÁOR) sze rint a „85.32 Szak mai kö zép fo kú
ok ta tás” te vé keny sé get fõ te vé keny ség ként vég zi, és ez a
fõ te vé keny ség az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ
szak ké pe sí tés megszerzésére történõ felkészítésre irányul,

b) amely nek tan mû he lyé ben a ta nu ló szer zõ dés alap ján
gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ szak kép zõ is ko lai ta nu lók
lét szá ma legalább 25 fõ, valamint

c) amely nek a szer ve ze té ben a b) pont sze rin ti ta nu lók -
nak a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló más jog vi szony ban fog lal koz ta -
tot tak hoz vi szo nyí tott aránya magasabb, mint 70 százalék.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ré szé re vissza nem té -
rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó. A tá mo ga tás igény lé sé nek
fel té te le, hogy a fõ te vé keny ség ként gya kor la ti képzést
végzõ hozzájárulásra kötelezett

a) az e ren de let ben fog lal tak sze rint ele get tesz be je -
lent ke zé si, be val lá si és el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek,

b) a tá mo ga tás igény lé sé hez csa tol ja a nye re sé get nem
ered mé nye zõ, a szak ké pe sí tés te kin te té ben meg ha tá ro zott
kép zé si idõ fele idõ sza ká ban gya kor la ti kép zés ben ré sze -
sü lõ szak kép zõ is ko lai ta nu lók nak a (4) be kez dés ben meg -
je lölt idõ pon tok sze rin ti lét szá mát szak ké pe sí té sen ként,
szak mai el mé le ti képzést folytató szakképzõ iskolánként
és évfolyamonként,
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c) a tá mo ga tás igény lé sé hez csa tol ja a 4.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti, a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra ál tal ki adott, ér -
vény ben lévõ ta nú sít vány hiteles másolatát.

(3) A fõ te vé keny ség ként gya kor la ti kép zést vég zõ,
igény lés re jo go sult hoz zá já ru lás ra kö te le zett a ta nu ló szer -
zõ dés sel ren del ke zõ ta nu lók lét szá mát, a tá mo ga tá si
igényt, va la mint a 27.  § (4) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za -
tot az NSZFI hon lap ján köz zé tett, e cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon, az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
dokumentumok csatolásával nyújtja be az NSZFI-hez.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je a
tan év elsõ fél évé re szep tem ber 30-a, a tan év má so dik fél -
évé re már ci us 1-je. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a szep tem ber
15-ei, il let ve a feb ru ár 15-ei ta nu lói lét szám alap ján két
részletben történik a tanév folyamán.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem alap já ul szol gá ló vagy azt alá -
tá masz tó ok ira to kat 5 évig kell meg õriz ni és az el len õr zés
so rán ren del ke zés re bocsátani.

33.  §

(1) A sza bá lyo san elõ ter jesz tett tá mo ga tá si ké rel mek
be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül az NSZFI a tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ vel szer zõ dést köt, és a szer zõ dés kö tést kö -
ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít ja a tá mo ga tást. A szer zõ dés -
kö tés re a 29.  §-ban foglaltakat meg fele lõen alkalmazni
kell.

(2) A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a tan mû hely ben ta nu ló -
szer zõ dés sel ren del ke zõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló – a gaz -
dál ko dó ré szé re nye re sé get nem ered mé nye zõ –, a szak ké -
pe sí tés te kin te té ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ fele idõ sza -
ká ban folytatott gyakorlati képzésének támogatására:

a) a ta nu lók gya kor la ti kép zé si fel ada tai tel je sí té sé hez
az esz köz- és fel sze re lé si jegy zék ben elõ írt kézi kis gé pek
és ké zi szer szá mok be szer zé si, elõ ál lí tá si, fenntartási
költségeire,

b) a tan mû hely bér le ti, mun ka vé del mi és tûz biz ton sá gi, 
va la mint köz üze mi szol gál ta tá sai tárgy évi dí já nak ará nyos 
és el len õriz he tõ költségeire,

c) a ta nu ló szer zõ dés alap ján fog lal koz ta tott ta nu ló gya -
kor la ti kép zé se so rán fel hasz nált anyag költ ség re – tanu -
lónként és éven ként – a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér leg -
fel jebb 20 szá za lé ká nak össze gé ig, il let ve azok ban a szak -
ké pe sí té sek ben, ame lyek ben ne he zen biz to sít ha tó a szak -
kép zett mun ka erõ (a továb biak ban: hiány-szakképesí -
tések) leg fel jebb a kö te le zõ legkisebb munkabér 40 szá za -
lé ká nak megfelelõ összegû költségeire,

d) az Szt. 44.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt jut ta tás ra, ame -
lyet a tá mo ga tott hoz zá já ru lás ra kö te le zett a vissza igény -
lé sei so rán nem érvényesíthet.

(3) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett hoz zá já ru lás ra kö te le zett 
az adott tan év re fo lyó sí tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a
má so dik fél év re vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék -

le tét ké pe zõ „Össze sí tett el szá mo lás” nyom tat vá nyon ok -
tó ber 20-ig szá mol el az NSZFI-nek. A ta nu lói lét szám vál -
to zás ból adó dó kü lön bö ze tet az össze sí tett el szá mo lás nál
kell ren dez ni. Ha a tá mo ga tás össze gé bõl a tá mo ga tott nak
vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, a vissza fi ze té si
kö te le zett sé gét az össze sí tett el szá mo lás benyújtásával
egyidejûleg köteles október 20-ig az alaprész Kincstárnál
vezetett számlájára befizetni.

(4) Nem ad ha tó tá mo ga tás ab ban az eset ben, ha a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zett nem szá molt el az elõ zõ tan évi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról, köz tar to zá sa van, il let ve nem fe lel
meg a 29.  § (3) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek. Az ezek rõl  szóló nyi lat ko za to kat a
támogatás igényléséhez kell csatolni.

A szakképzési hozzájárulás nyilvántartása, kezelése,
felhasználásának ellenõrzése

34.  §

(1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás nyil ván tar tá sát, be sze -
dé sét, el len õr zé sét, a pénz ügyi ga ran ci ák ér vé nye sí té sét az 
NSZFI vég zi. Az alap rész ke ze lé sé vel össze füg gõ fel ada -
to kat az NSZFI – a (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – az OKM be vo ná sá val, va la mint – a kü lön jog -
sza bály ban meghatározottak szerint – az SZMM látja el.

(2) Az NSZFI alap résszel kap cso la tos pénz ügyi te en dõi
le bo nyo lí tá sát az erre a cél ra a Kincs tár nál ve ze tett
NSZFI-MPA te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lán (10032000–01744260–70000007) vég zi. Az Szht. 4.  §
(9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott számlán ezt a számlát
kell érteni.

(3) Az NSZFI a szak kép zé si hoz zá já ru lás ból az e ren de -
let alap ján szak kép zé si cél ra nyúj tott köz pon ti és de cent ra -
li zált tá mo ga tá sok, fej lesz té si tá mo ga tá sok, szak kép zé si
hoz zá já ru lás fel hasz ná lá sá nak, va la mint a sa ját dol go zó
kép zé si költ sé ge i nek el len õr zé sé ben együtt mû kö dik az ál -
la mi adóhatósággal  és a mun ka ügyi köz pon tok kal, va la -
mint a szak mai el len õr zés te kin te té ben az Szht.10.  §
(3) bekezdése alapján nyújtott támogatások tekintetében
az OKM-mel.

35.  §

(1) Az NSZFI el len õr zé si jo go sult sá ga ki ter jed
a) az Szht. 4.  §-ában, 5.  §-ában, 14.  §-ában és

17.  §-ában meg ha tá ro zot tak,
b) a kü lön jog sza bály alap ján egyes fel nõtt kép zé si célú

tá mo ga tá sok, valamint
c) az alap rész jog elõ dei ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok

fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re.

(2) Az NSZFI az (1) be kez dés sze rint vég zen dõ el len õr -
zé sek rõl éven te, feb ru ár hó 28. nap já ig el len õr zé si ter vet
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ké szít, ame lyet a szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter rel egyetértésben hagy jóvá.

(3) Az NSZFI az el len õr zé si terv el ké szí té se so rán – a
koc ká zat ke ze lés re vo nat ko zó bel sõ sza bály za tá ban rög zí -
tet te ken kí vül – a kö vet ke zõ szem pon to kat veszi figye -
lembe:

a) a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek TEÁOR vagy a gaz da -
sá gi tár sa sá gi for ma sze rin ti megoszlása,

b) a hoz zá já ru lá si kö te le zett ség, az el szá molt költ sé gek 
nagy ság rend je,

c) a tá mo ga tott in téz mé nyek tí pus és ré gió sze rin ti
meg osz lá sa,

d) a 13–18.  § sze rin ti fej lesz té si tá mo ga tás nagy ság -
rend je.

(4) A (3) be kez dés d) pont ja te kin te té ben a kö vet ke zõ -
ket kell figye lembe venni:

a) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett, il let ve a tá mo -
ga tást fel hasz ná ló va la mennyi szak kép zõ is ko la, il let ve
fel sõ ok ta tá si in téz mény öt éven te egy alkalommal
ellenõrzésre kerüljön,

b) ha a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett az Szht. 7.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nál ma ga sabb mér té kû
fej lesz té si tá mo ga tást fo ga dott, vagy a fej lesz té si tá mo ga -
tást nem jog sze rû en hasz nál ta, ak kor a fej lesz té si tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sát a jog sza bály sér tést meg ál la pí tó el len õr -
zés idõ pont ját követõ két éven belül az NSZFI ismételten
ellenõrzi.

36.  §

(1) Az NSZFI a 35.  § (1) be kez dé se sze rin ti el len õr zés
so rán vizs gá la tot tart hat, ok ira to kat és más do ku men tá ci ót
kér het, azok ról má so la tot, ki vo na tot ké szít het, az adott in -
téz mény, il let ve szer ve zet bár mely dol go zó já tól szó ban
vagy írásban felvilágosítást kérhet.

(2) Az el len õr zés re ki je lölt hoz zá já ru lás ra kö te le zett, az
Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás,
il let ve non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, az Szt. 2.  § (5) be kez -
dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény fenn tar tó -
ja, az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság, a TISZK ré szét ké pe zõ is -
ko lai rend sze rû szak kép zést foly ta tó szak kép zõ is ko la,
köz pon ti kép zõ hely, a spe ci á lis, a kész ség fej lesz tõ spe ci á -
lis szak kép zõ is ko la, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény, va -
la mint a képzési alaprészbõl támogatásban részesített
(a továbbiakban együttesen: ellenõrzésre kijelölt) köteles

a) az NSZFI meg ke re sé sé nek so ron kí vül ele get tenni,
b) az NSZFI ré szé re szó ban vagy írás ban tá jé koz ta tást,

ma gya rá za tot adni, a do ku men tá ci ós anya gok ba a be te kin -
tést lehetõvé tenni,

c) az NSZFI, il let ve az el len õr zést vég zõ sze mély (a to -
váb bi ak ban: el len õr zést vég zõ) ké ré sé re az ál ta la szol gál -
ta tott ada tok és ren del ke zés re bo csá tott do ku men tá ció tel -
jes sé gé rõl nyilatkozatot tenni,

d) az el len õr zés za var ta lan el vég zé sé hez szük sé ges
egyéb fel té te le ket megteremteni.

(3) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zés re ki je löl tet elõ ze -
tesen ér te sí ti az el len õr zés rõl, to váb bá a szük sé ges ira tok
má so la tát be ké ri. Az elõ ze tes ér te sí tés mel lõz he tõ, ha
fenn áll a ve szé lye an nak, hogy az el len õr zés alá vont bi -
zony la to kat, köny ve ket, nyil ván tar tá so kat, egyéb ira to kat
meg sem mi sí tik vagy meg vál toz tat ják, il let ve az el len õr zés 
ered mé nyes sé gét az ellenõrzésre kijelölt egyéb módon
veszélyeztetné.

(4) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zést a szük sé ges ira -
tok, bi zony la tok, köny vek, nyil ván tar tá sok – ide ért ve az
elekt ro ni kus úton tá rolt ada to kat is –, szá mí tá sok és egyéb
té nyek, ada tok, kö rül mé nyek meg vizs gá lá sá val – a do ku -
men tá ció be ké ré se, il le tõ leg helyszíni ellenõrzés útján –
folytatja le.

(5) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról 
és a szük sé ges in téz ke dé sek rõl az el len õr zés re ki je lölt ál tal 
is alá írt jegyzõkönyvet készít.

(6) Az el len õr zés re ki je lölt nek joga van az el len õr zés
so rán ke let ke zett ira tok ba be te kin te ni, a meg ál la pí tá sok -
kal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást kér ni, azok ra ész re vé telt
ten ni, a jegy zõ köny vet meg is mer ni, és a jegy zõ könyv át -
adá sát, kéz be sí té sét követõ 15 napon belül észrevételt
tenni.

(7) Az el len õr zé sek rõl, a fo ga na to sí tott in téz ke dé sek rõl
és azok ered mé nyé rõl az NSZFI a szak kép zé sért fe le lõs
mi nisz tert, va la mint az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz tert leg ké -
sõbb a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár hó 28. nap já ig
összefoglaló jelentésben tájékoztatja.

37.  §

(1) Az el len õr zés re ki je löl tet jog sza bály sér tés, a fej lesz -
té si meg ál la po dás és a tá mo ga tá si szer zõ dés ál tal elõ írt kö -
te le zett sé gek nem szer zõ dés sze rû tel je sí té se, va la mint a
tá mo ga tás jog sze rût len fel hasz ná lá sa ese tén be fi ze té si, il -
let ve visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken túl me -
nõ en be fi ze té si, il let ve vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö -
te le zett ség ter he li az ellenõrzésre ki je löl tet, ha

a) az el len õr zést szán dé ko san meg hi ú sí tot ta, az el len -
õr zés le foly ta tá sát aka dá lyoz ta, vagy

b) az el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mo kat fel hí -
vás ra nem bo csá tot ta rendelkezésre.

(3) A el len õr zés re ki je löl tet be fi ze té si, il let ve vissza fi -
ze té si kö te le zett ség az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
cse lek mény meg ál la pí tá sá tól, ka mat fi ze té si kö te le zett ség
az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény meg -
va ló sí tá sá nak kez dõ idõ pont já tól ter he li. A ka mat napi
mér té ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré szé -
nek két sze re se.
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Záró rendelkezések

38.  §

(1) Ez a ren de let – 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 15. na pon lép hatályba.

(2) A 13–19.  §, a 25.  § (2) és (3) be kez dé se, va la mint a
38.  § (5) be kez dé se 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -

sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let az -
zal, hogy a 6. § (2)–(13) be kez dé sé ben, 7. §-ában,
19. §-ában, va la mint 20. § a) pont já ban fog lalt ren del ke zé -
se ket a 2008. szep tem ber 1-jé ig fo ga dott fej lesz té si
támogatásokra továbbra is alkalmazni kell,

b) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról szó ló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról szó ló 24/2006. (VI. 8.) OM ren de let az zal,
hogy a 19. §-ában elõ írt 10 éves ha tár idõt az e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en be szer zett ingatlan esetében
továbbra is alkalmazni kell,

c) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény

vég re haj tá sá ról szó ló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról szó ló 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet.

(4) A 32–33. § és a 32. §-t meg elõ zõ alcím  2008. szep -
tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti az zal, hogy ren del ke zé se it a
szak- és fel nõtt kép zést érin tõ re form prog ram vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
CII. tör vény 42.  § (8) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ szak kép zõ is ko lai ta -
nu ló gya kor la ti kép zé sé hez nyújt ha tó tá mo ga tá sok ra to -
vább ra is al kal maz ni kell.

(5) A szak kép zõ in téz mény nek a 2008. szep tem ber
1-jéig fo ga dott fej lesz té si tá mo ga tá sok ról a 17.  § (7) be -
kez dé sé nek meg fele lõen ada tot kell szol gál tat nia.

(6) A 2008. szep tem ber 1-jé ig a szak kép zõ in téz mény
ál tal fo ga dott fej lesz té si tá mo ga tást 2009. de cem ber 31-ig
fel kell hasz nál ni. A fel nem hasz nált össze get a szak kép zõ 
in téz mény nek leg ké sõbb 2010. ja nu ár 30-ig be kell fi zet ni
az EFK szám lá ra.

(7) A 2008. szep tem ber 1. után – a spe ci á lis, a kész ség -
fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is ko la, a köz pon ti kép zõ hely, 
il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ki vé te lé vel – a szak kép zõ 
in téz mény hez be folyt fej lesz té si tá mo ga tá si össze get ha la -
dék ta la nul be kell fi zet ni az EFK szám lá ra.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1.  melléklet a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelethez

A)

Adat szol gál ta tás a 2008. au gusz tus 31-ig fej lesz té si meg ál la po dá sok alap ján át vett, 
il let ve az elõ zõ év(ek)rõl meg ma radt tá mo ga tá sok ról

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett      Tárgy évi szak kép zõ is ko lai ta nu lói át lag lét szám:        fõ

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

 NSZFI ál tal adott nyil ván tar tás ba vé te li szá ma*:      Ma xi má li san fo gad ha tó tá mo ga tá si összeg:        Ft

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fejlesztési támogatás Fel hasz ná lás

szá ma dá tu ma cég ne ve címe adó szá ma
fel hasz ná -

lá sá nak
hely szí ne

gya kor la ti
ok ta tás,

gya kor la ti
kép zés

meg ne ve -
zé se

ta nu lói/
hall ga tói

lét szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

fel hasz ná lás
ha tár ide je össze ge (Ft)

A be szer zett/
át vett tár gyi

esz kö zök
ér té ke (Ft)

Mû köd te -
té si

költ sé gek re
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si
alap rész

de cent ra li -
zált ke re te

ter hé re ki írt
pá lyá zat ban
ön rész ként
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Még fel nem 
hasz nált

tá mo ga tás
össze ge (Ft)

Vissza fi ze -
té si

kö te le zett -
ség össze ge

(Ft)

Az MPA
kép zé si

alap ré sz re
vissza -
fi ze tett

tá mo ga tás
(Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás

     

* Köz pon ti kép zõ hely ese tén.
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B)

Adat szol gál ta tás a …………… évi fej lesz té si meg ál la po dá sok alap ján, fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal át vett,
 il let ve az elõ zõ év(ek)rõl meg ma radt tá mo ga tá sok ról

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja: Fel sõ fo kú szak kép zés ben részt ve võ hall ga tók lét szá ma: fõ

Gya kor lat igé nyes alap kép zé si sza kon kép zés ben ré sze sü lõ hall ga tók lét szá ma: fõ

Ma xi má li san fo gad ha tó tá mo ga tá si összeg: Ft

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fejlesztési támogatás Fel hasz ná lás

szá ma dá tu ma cég ne ve címe adó szá ma
fel hasz ná lá -

sá nak
hely szí ne

gya kor lat -
igé nyes

alap kép zé si
szak,

fel sõ fo kú
szak kép zés
meg ne ve -

zé se

hall ga tói
lét szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

fel hasz ná lás
ha tár ide je össze ge (Ft)

A be szer zett/
át vett tár gyi

esz kö zök
ér té ke (Ft)

Mû köd te -
té si

költ sé gek re
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz

fej lesz tés re,
akk re di tált
to vább kép -

zés re
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si
alap rész

de cent ra li -
zált ke re te

ter hé re ki írt
pá lyá zat ban
ön rész ként
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Még fel nem 
hasz nált

tá mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si

alap ré sz re
vissza -
fi ze tett

tá mo ga tás
(Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás
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C)

Adat szol gál ta tás a …………… évi fej lesz té si meg ál la po dá sok alap ján, a spe ci á lis, kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak kép zõ is ko la,
 va la mint a köz pon ti kép zõ hely ál tal át vett, il let ve az elõ zõ év(ek)rõl meg ma radt tá mo ga tá sok ról

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett Tárgy évi szak kép zõ is ko lai ta nu lói át lag lét szám fõ

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

 NSZFI ál tal adott nyil ván tar tás ba vé te li szá ma:*

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fejlesztési támogatás Fel hasz ná lás

szá ma dá tu ma cég ne ve címe adó szá ma
fel hasz ná -

lá sá nak
hely szí ne

gya kor la ti
ok ta tás,

gya kor la ti
kép zés

meg ne ve -
zé se, ta nu lói
lét szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

fel hasz ná lás
ha tár ide je össze ge (Ft)

A be szer zett/
át vett tár gyi

esz kö zök
ér té ke (Ft)

Mû köd te -
té si

költ sé gek re
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz

fej lesz tés re,
akk re di tált

to vább -
kép zés re

fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si
alap rész

de cent ra li -
zált ke re te

ter hé re ki írt
pá lyá zat ban
ön rész ként
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Még fel nem
hasz nált

tá mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si

alap ré szé re
vissza fi ze tett

tá mo ga tás
(Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás

     

* Köz pon ti kép zõ hely ese tén.
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D)

Adat szol gál ta tás a …………… évi fej lesz té si meg ál la po dá sok alap ján, a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 
2003. évi LXXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 13/2008. (VII. 22.) SZMM ren de let 13. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ál tal át vett, 

il let ve az elõ zõ év(ek)rõl meg ma radt tá mo ga tá sok ról

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett Tárgy évi szak kép zõ is ko lai ta nu lói át lag lét szám: fõ

 neve:

 címe:

 NSZFI ál tal adott nyil ván tar tás ba vé te li szá ma: Fel sõ fo kú szak kép zés ben részt ve võ hall ga tók lét szá ma: fõ

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fejlesztési támogatás Fel hasz ná lás

szá ma dá tu ma cég ne ve címe adó szá ma

fel hasz ná lá -
sá nak

hely szí ne
(in téz mény
neve, címe,

OM
azo no sí tó ja

gya kor la ti
ok ta tás,

gya kor la ti
kép zés

meg ne ve -
zé se

ta nu lói/
hall ga tói

lét szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

fel hasz ná lás
ha tár ide je össze ge (Ft)

A be szer zett/
át vett tár gyi

esz kö zök
ér té ke (Ft)

Mû köd te -
té si

költ sé gek re
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz

fej lesz tés re,
akk re di tált

to vább -
kép zés re

fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si
alap rész

de cent ra li -
zált ke re te

ter hé re ki írt
pá lyá zat ban
ön rész ként
fel hasz nált
tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Még fel nem 
hasz nált

tá mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si

alap ré sz re
vissza fi ze -

tett
tá mo ga tás

(Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás
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2. melléklet a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelethez

……… évi adat szol gál ta tás a fej lesz té si tá mo ga tás ból meg va ló sí tott és ér té ke sí tett vagy bér be adott esz kö zök rõl

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

 NSZFI ál tal adott nyil ván tar tás ba vé te li szá ma:

Sor szám

Ér té ke sí tett, il let ve bér be adott tár gyi esz köz Ér té ke sí tés Bér be adás Be fi ze té si kö te le zett ség

Az MPA kép zé si
alap ré sz re

vissza fi ze tett
tá mo ga tás (Ft)meg ne ve zé se

egye di
azo no sí tó ja

be szer zés/üzem be 
he lye zés éve

brut tó be ke rü lé si
ér té ke (Ft)

fej lesz té si
tá mo ga tás ból
fi nan szí ro zott

brut tó be ke rü lé si
ér té ke (Ft)

ér té ke sí tés/
bér be adás nap ján
a könyv sze rin ti

ér té ke (Ft)

dá tu ma be vé te le  (Ft) idõ tar ta ma bér le ti díja (Ft)
ér té ke sí tés mi att

(Ft)
bér be adás mi att

(Ft)

Össze sen:     

Kelt: 

P. H.                aláírás
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VIII.

Az Or szág gyû lés,
a Köz tár sa sá gi El nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

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

A Köztársasági Elnök
148/2008. (VII. 22.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Für tös Ti bor dan dár tá bor no kot 2008. au gusz tus 20-ai ha tállyal ve zér õr -
naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. jú ni us 16.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. jú ni us 25.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó 

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/02971/2008.

6614 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/107. szám



2008/107. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6615

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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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 Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

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