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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A miniszterelnök
6/2009. (VII. 24.) ME

rendelete

a miniszterelnök eseti helyettesítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti
jog al ko tó ha tás kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
delem:

1.  §

A mi nisz ter el nö köt – a mi nisz ter el nök he lyet te sí té sé rõl
 szóló 4/2009. (IV. 28.) ME ren de let ren del ke zé se i tõl el té -
rõ en – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter tel jes
jog kör ben he lyet te sí ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 27-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2009. au gusz tus 7-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

90/2009. (VII. 24.) FVM
rendelete

az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, a me -
zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá -
mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já -
rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. szak ta nács adó: az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl

 szóló 1997. évi CXIV. tör vény (a továb biak ban: Agtv.)
5.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély.

2. szak ta nács adó asszisz tens: az a sze mély, aki az 1. pont
sze rin ti szak ta nács adó fel ügye le té vel és fe le lõs ség vál la lá sa
mel lett, a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók ré -
szé re nyúj tott szak ta nács adá si szol gál ta tás ban – a vég zett sé -
gé nek meg fe le lõ szak te rü le te ken – köz re mû kö dõi fel ada to -
kat lát el, de a 3.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti szak -
mai gya kor lat tal nem ren del ke zik.

3. er dé sze ti tech ni kus szak ta nács adó: az a sze mély, aki 
az 1. pont sze rin ti szak ta nács adó fel ügye le té vel és fe le lõs -
ség vál la lá sa mel lett, az er dõ gaz dál ko dók ré szé re nyúj tott
szak ta nács adá si szol gál ta tás ban köz re mû kö dõi fel ada to -
kat lát el, és a leg ma ga sabb er dé sze ti szak irá nyú vég zett sé -
ge er dész tech ni kus.

4. EGT-szak ta nács adó: olyan nem ma gyar ál lam pol -
gár sá gú, az Eu ró pai Unió tag ál la má nak, il let ve az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la -
má nak ál lam pol gá ra, to váb bá az Eu ró pai Kö zös ség és tag -
ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött kü lön
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá ra i val azo -
nos jog ál lá sú sze mély, aki az Eu ró pai Unió tag ál la má ban,
vagy más EGT-ál lam ban va la mely ag rár szak te rü le ten
szak ta nács adó ként jo go sult el jár ni, és a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén a szol gál ta tá si te vé keny ség meg kez dé sé nek
és foly ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény sze -
rint le te le pe dés ke re té ben szán dé ko zik ag rár-szak ta nács -
adói te vé keny sé get foly tat ni.

2.  §

(1) Az Agtv. 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti szak ta -
nács adói te vé keny ség foly ta tá sá ra az a sze mély jo go sult,
aki e ren de let alap ján erre en ge délyt (a továb biak ban:
szak ta nács adói en ge dély) ka pott. A szak ta nács adói te vé -
keny ség foly ta tá sá ra jo go sult szak ta nács adó nak és
EGT-szak ta nács adó nak az Agtv. 5.  § (4) be kez dé sé ben
meg je lölt ada ta it a szak ta nács adói név jegy zék (a továb -
biak ban: név jegy zék) tar tal maz za.

(2) Az EGT-szak ta nács adó az (1) be kez dés tõl el té rõ en
a Ma gyar or szá gon foly ta tan dó szak ta nács adói te vé keny -
sé ge meg kez dé sét meg elõ zõ en kö te les pos tai úton vagy
elekt ro ni ku san be nyúj tott nyi lat ko zat ban be je len te ni ezt
a szán dé kát a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si
In té zet nek (a továb biak ban: FVM VKSZI). A nyi lat ko zó -
nak mel lé kel nie kell az ag rár-szak ta nács adói te vé keny ség
foly ta tá sá ra – va la mely EGT ál lam vo nat ko zó jog sza bá lya 
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alap ján – fel jo go sí tó ok ira tot, vagy az ag rár-szak ta nács -
adá si te vé keny ség foly ta tá sá hoz – va la mely EGT ál lam
vo nat ko zó jog sza bá lyá ban – meg ha tá ro zott szak mai ké pe -
sí tés meg szer zé sét ta nú sí tó ok ira tot, vagy ezek má so la tát.

(3) Az EGT-szak ta nács ad óra a 3–9.  §-ban fog lal tak
nem vo nat koz nak.

(4) Az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vü li, más ál lam -
ból Ma gyar or szág ra jog sze rû en le te le pe dett szak ta nács -
adó szak ta nács adói te vé keny sé gé nek meg kez dé sé re és
foly ta tá sá ra az e ren de let ben fog lal tak – az EGT-szak ta -
nács ad óra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – al kal -
ma zan dók.

(5) Az FVM VKSZI a név jegy zé ken be lül a szak ta nács -
adó asszisz ten sek rõl, az er dé sze ti tech ni kus szak ta nács -
adók ról, és az EGT-szak ta nács adók ról kü lön nyil ván tar -
tást ve zet.

(6) Az FVM VKSZI a hon lap ján köz zé te szi a szak -
tanácsadóknak, szak ta nács adó asszisz ten sek nek, va la -
mint az er dé sze ti tech ni kus szak ta nács adók nak az Agtv.
5/B. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada ta it tar tal -
ma zó név jegy zé ket.

3.  §

(1) A szak ta nács adói en ge dély ki adá sát – be le ért ve
a szak ta nács adó asszisz tens és az er dé sze ti tech ni kus szak -
ta nács adó te vé keny sé gé nek en ge dé lye zé sét is – az 1. szá -
mú mel lék let sze rint össze ál lí tott ké re lem ki töl té sé vel és
pos tai vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá val le het
kez de mé nyez ni.

(2) A szak ta nács adói en ge dély irán ti ké rel met az FVM
VKSZI-nek cí mez ve egy pél dány ban kell be nyúj ta ni.

(3) A szak ta nács adói en ge dély re az a ter mé sze tes sze -
mély nyújt hat be ké rel met, aki

a) me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti te vé keny ség gel
össze füg gõ en hasz ná la tos ter mé ke ket az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban
meg valósuló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza -
bá lya i ról szól 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 3.  §-ának
12. pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõk és az er dõ rõl,
az erdõ vé del mé rõl és az er dõ gaz dál ko dás ról  szóló
2009. évi XXXVII. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti er dõ gaz dál ko dók szá má ra ér té ke sí tõ szer ve zet nek
nem tag ja, tu laj do no sa, vagy al kal ma zott ja, és ezek kel
össze füg gõ ügy nö ki te vé keny sé get vagy ta nács adást sem
foly tat,

b) köz pén zek bõl nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok hoz kap -
cso ló dó ad mi niszt ra tív vagy fi zi kai el len õr zõ te vé keny sé -
get nem vé gez,

c) a vá lasz tott szak te rü let hez kap cso ló dó, a 6. szá mú
mel lék let sze rin ti – ok le vél lel ta nú sí tott – egye te mi, vagy
fõ is ko lai, vagy ez zel egyen ér té kû mes ter kép zés ben
(MSc), vagy alap kép zés ben (BSc) szer zett vég zett ség gel,

vagy – a szak ta nács adói en ge dély er dé sze ti tech ni kus
szak ta nács adó be jegy zés sel tör té nõ ké rel me zé se ese tén –
er dé sze ti tech ni ku si vég zett ség gel és a ké re lem be nyúj tá -
sát meg elõ zõ öt év ben szer zett leg alább há rom éves szak -
mai gya kor lat tal ren del ke zik, a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott to váb bi fel té te lek sze rint,

d) a c) pont sze rin ti ok le vél meg szer zé sét köve tõen,
a vá lasz tott szak te rü le ten, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 
öt év ben szer zett leg alább há rom éves szak mai gya kor lat -
tal, vagy

da) 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 sze rin ti ag rár te rü le ti alap- vagy mester -
képzésben, vagy szak ta nács adó szak irá nyú to vább kép zés -
ben szer zett szak ta nács adói bi zo nyít vánnyal, és a ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ öt év ben szer zett leg alább két éves
szak mai gya kor lat tal, vagy

db) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ öt év ben szer zett
leg alább 3 éves szak ta nács adó asszisz ten si gya kor lat tal
ren del ke zik,

e) bün tet len elõ éle tet ta nú sí tó er köl csi bi zo nyít vánnyal 
ren del ke zik.

(4) A szak te rü le tek jegy zé két a 2. szá mú mel lék let tar -
tal maz za. Az egyes szak te rü le tek hez kap cso ló dó kü lön
elõ írások:

a) 1. szán tó föl di nö vény ter mesz tés, 2. ál lat te nyész tés,
3. ker té szet, 5. vad gaz dál ko dás, 6. ha lá szat, 7. öko ló gi ai
gaz dál ko dás, in teg rált ter mesz tés, 8. nö vény vé de lem,
9. táp anyag-gaz dál ko dás, ta laj vé de lem, 11. me li o rá ció,
víz gaz dál ko dás, 14. ál la ti ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa,
15. nö vé nyi ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa, 17. élel mi -
szer biz ton ság, 18. táj- és kert épí té szet, 19. ag ro tu riz mus,
20. vi dék fej lesz tés, 21. farm me nedzs ment, öko nó mia
szak te rü let re fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett sé gû szak em ber 
kér he ti fel vé te lét,

b) 4. er dõ- és fa gaz dál ko dás szak te rü let re csak olyan
szak em ber kér he ti a fel vé te lét, aki az er dé sze ti ha tó ság ál -
tal az er dé sze ti szak sze mély zet ré szé re ki ál lí tott iga zol -
vánnyal ren del ke zik,

c) 10. ál lat or vos lás, ál lat egész ség ügy szak te rü let re ál -
lat or vo si vég zett sé gû szak em ber kér he ti fel vé te lét, ezen
be lül ál lat or vos lás szak te rü let re csak a Ma gyar Ál lat or vo si 
Ka ma ra mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ tag ja kér he ti
fel vé te lét,

d) 8. nö vény vé de lem szak te rü let re csak a Ma gyar Nö -
vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma ra tag ja kér he ti
fel vé te lét,

e) 12. mun ka biz ton ság szak te rü let re szak irá nyú to -
vább kép zés ben, vagy sza ko sí tó to vább kép zés ben mun ka -
vé del mi sza kon ok le ve let szer zett szak em ber kér he ti fel -
vé te lét, vagy az a más szak te rü let re már szak ta nács adói
en ge déllyel ren del ke zõ szak ta nács adó, aki az FVM
VKSZI ál tal mun ka biz ton ság té ma kör ben szer ve zett kép -
zé si prog ra mon részt vett, és e szak te rü let bõl ered mé nyes
vizs gát tett,
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f) a (3) be kez dés d) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en,
a 13. föld ügyek szak te rü let re csak az kér he ti fel vé te lét, aki 
leg alább 5 évet a föld ügyi igaz ga tás ban – iga zol tan a meg -
je lölt szak te rü le ten – töl tött,

g) 16. bio massza szak te rü let re az a sze mély kér he ti fel -
vé te lét, aki a szak te rü let hez kap cso ló dó – ok le vél lel ta nú -
sí tott – egye te mi, vagy fõ is ko lai, vagy ez zel egyen ér té kû
mes ter kép zés ben (MSc), alap kép zés ben (BSc) vagy to -
vább kép zés ben szer zett vég zett ség gel ren del ke zik, vagy
az a szak ta nács adó, aki az 1. nö vény ter mesz tés, 3. ker té -
szet vagy 4. er dõ- és fa gaz dál ko dás szak te rü let va la me lyi -
ké re már szak ta nács adói en ge déllyel ren del ke zik, és az
FVM VKSZI ál tal – bio massza té ma kör ben – szer ve zett
kép zé si prog ra mon részt vett, és a szak te rü let bõl ered mé -
nyes vizs gát tett,

h) 22. tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó ta nács -
adás szak te rü le ten be lül a 22.1–22.5. szak te rü le tek re csak
az kér he ti fel vé te lét, aki részt vett az FVM VKSZI ál tal
szer ve zett kép zé sen, és a vá lasz tott szak te rü let bõl ered mé -
nyes vizs gát tett.

(5) A 23.1–23.7 szak te rü le tek re vo nat ko zó an az a szak -
ta nács adó jo go sult szak ta ná csot nyúj ta ni, aki az 1–21.
szak te rü let va la me lyi ké re már szak ta nács adói en ge déllyel
ren del ke zik, és a 4. szá mú mel lék let sze rint ah hoz kap cso -
ló dó 23.1–23.7. köl csö nös meg fe lel te té si szak te rü let is me -
re te i bõl ered mé nyes vizs gát tett.

(6) A 6. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ fel sõ fo kú
vég zett ség el fo ga dá sá ról a kép zés szak mai tar tal má nak
vizs gá la ta alap ján az FVM VKSZI dönt.

4.  §

(1) A ké re lem ben meg kell je löl ni azt a – 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti – egy vagy több szak te rü le tet, ame lyen szak -
ta nács adó ként a ké rel me zõ mû köd ni kí ván. A ké rel me zõ
meg je löl het eze ken be lül spe ci á lis szak te rü le tet is.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a ké rel me zõ szak -
mai te vé keny sé gé nek rész le tes is mer te té sét. Ezen be lül az
egyes vá lasz tott szak te rü le te ken vég zett te vé keny sé get
kü lön-kü lön kell rész le te sen is mer tet ni a 3. szá mú mel lék -
let ben fog lalt bõ ví tett szak mai ön élet rajz ban meg ha tá ro -
zott adat tar ta lom nak meg fele lõen.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell

a) a 3.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szak irá nyú vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so -
la tát, va la mint há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er -
köl csi bi zo nyít ványt,

b) nö vény vé del mi szak te rü let meg je lö lé se ese tén
a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma ra, 
ál lat or vos lás szak te rü let meg je lö lé se ese tén a Ma gyar Ál -
lat or vo si Ka ma ra ál tal adott re giszt rá ci ós szá mot,

c) föld ügyi szak te rü let meg je lö lé se ese tén a 3.  § (4) be -
kez dés f) pont já ban fog lal tak iga zo lá sát,

d) er dé sze ti tech ni kus szak ta nács adó vagy 4. er dõ- és
fa gaz dál ko dás szak te rü let meg je lö lé se ese tén az er dé sze ti
ha tó ság ál tal ki ál lí tott iga zol vá nyá nak má so la tát,

e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy vele szem ben nem áll fenn
a 3.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ki zá ró kö rül mény.

5.  §

(1) Az FVM VKSZI a szak ta nács adói te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül dönt. Az en ge -
dély meg adá sa ese tén az FVM VKSZI a ké rel me zõ ré szé re 
ha tó sá gi szak ta nács adói iga zol ványt ál lít ki, me lyet pos tai
úton meg küld a ké rel me zõ ér te sí té si cí mé re.

(2) A szak ta nács adói iga zol vány tar tal maz za a szak ta -
nács adó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, szak ta nács adói
re giszt rá ci ós szá mát, a szak ta nács adó ként, szak ta nács adó
asszisz tens ként, vagy er dé sze ti tech ni kus szak ta nács adó -
ként foly ta tott te vé keny ség re  való jo go sult ság té nyét,
a szak ta nács adói te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek idõ pont -
ját, va la mint a szak te rü le te ket, ame lye ken szak ta nács adó -
ként mûködhet.

(3) A szak ta nács adói te vé keny ség fel füg gesz té sét vagy
a szak ta nács adói en ge dély vissza vo ná sát kö ve tõ 15 na pon
be lül a szak ta nács adó kö te les vissza szol gál tat ni a szak ta -
nács adói iga zol vá nyát az FVM VKSZI ré szé re.

(4) A szak ta nács adó ti zen öt na pon be lül kö te les az
FVM VKSZI ré szé re írás ban be je len te ni, ha a 3.  §-ban elõ -
írt fel té te lek bár me lyi ké ben, va la mint a név jegy zék ben
nyil ván tar tott ada tai bár me lyi ké ben a szak ta nács adói te vé -
keny ség en ge dé lye zé sét köve tõen vál to zás állt be.

6.  §

(1) A szak ta nács adó nak a szak ta nács adói te vé keny sé -
gé nek en ge dé lye zé sét kö ve tõ nap tá ri év vé gé ig a mi nisz té -
ri um ál tal elõ írt alap vizs gát le kell ten nie. A vizs ga ak kor
si ke res, ha a vizs gán el ért ered mé nyes sé ge leg alább
70%-os. Az alap vizs gát, amely nek té ma kö rei ag rár köz -
igaz ga tás, szak ta nács adá si mód szer tan és szá mí tó gé pes is -
me re tek, az FVM VKSZI szer ve zi. A fel sõ ok ta tás ban ag -
rár kép zé si te rü le ten szer zett szak ta nács adói bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ szak ta nács adó, va la mint a 9.  § (3) be -
kez dé se alap ján a név jegy zék be fel vett szak ta nács adó, aki
ren del ke zik az alap vizs ga ered mé nyes le té te lét ta nú sí tó
iga zo lás sal, men te sül az alap vizs ga le té te lé nek kö te le zett -
sé ge alól.

(2) A mi nisz té ri um köz le mény ben je len te ti meg a szak -
ta nács adók szá má ra az éves to vább kép zé si té ma kö rö ket,
ame lyek a tárgy évi ag rár tá mo ga tá si is me re te ket, és az ag -
rár ága zat fon to sabb, ak tu á lis ki hí vá sa i val kap cso la tos is -
me re te ket fog lal ják ma guk ban. A szak ta nács adó nak azok -
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ból a té ma kö rök bõl kell si ke res vizs gát ten ni, ame lyek
ered mé nyes le té te lé rõl iga zo lás sal még nem ren del ke zik.
A vizs ga ak kor si ke res, ha a vizs gán el ért ered mény leg -
alább 70%-os. A szak ta nács adói te vé keny sé ge en ge dé lye -
zé sé nek évé ben a szak ta nács adó nem kö te les részt ven ni az 
éves to vább kép zé sen és vizsgán.

(3) Amennyi ben a szak ta nács adó az e §-ban fog lalt kö -
te le zett sé gei bár me lyi ké nek nem tesz ele get, a szak ta nács -
adói te vé keny sé gét, a kö te le zett ség tel je sí té sé ig, az FVM
VKSZI fel füg gesz ti. A fel füg gesz tés ma xi má lis ide je há -
rom év. Amennyi ben ez alatt az idõ alatt a szak ta nács adó
nem pó tol ja el mu lasz tott kö te le zett sé gét, a szak ta nács adói 
en ge dé lyét az FVM VKSZI vissza von ja.

7.  §

A szak ta nács adó jo go sult a Te rü le ti Szak ta nács adá si
Köz pont szak ta nács adá si szol gál ta tá sát iga zo ló do ku men -
tum alá írá sá ra.

8.  §

(1) Az e ren de let ben fog lal tak nak a szak ta nács adó ál tal
tör té nõ be tar tá sát az FVM VKSZI el len õr zi.

(2) Vissza kell von ni a szak ta nács adói en ge délyt, ha
a szak ta nács adó

a) az en ge dély vissza vo ná sát írás ban kéri,
b) el len õr zé se so rán be bi zo nyo so dik, hogy – az en ge -

dély ki adá sát köve tõen be kö vet ke zett vál to zás  miatt –
a szak ta nács adói te vé keny ség en ge dé lye zé si kö ve tel mé -
nye i nek nem fe lel meg,

c) te vé keny sé ge a 6.  § (3) be kez dés sze rint fel füg gesz -
tés re ke rült, és kö te le zett sé ge i nek a meg adott ha tár idõn
be lül nem tett ele get,

d) szak ta nács adói te vé keny sé gé vel össze füg gés ben
sza bály sér tést vagy bûn cse lek ményt kö ve tett el, és e miatt
jog erõ sen el ma rasz tal ták.

(3) Amennyi ben a szak ta nács adói en ge dély vissza vo ná -
sá ra a (2) be kez dés d) pont ja  miatt ke rült sor, a szak ta nács -
adó ré szé re a vissza vo nást kö ve tõ há rom éven be lül a szak -
ta nács adói te vé keny ség foly ta tá sa nem en ge dé lyez he tõ.

(4) Ha a szak ta nács adó szak ta nács adói te vé keny sé gét
va la mely ok – kü lö nö sen a 3.  § (3) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott kö rül mény fenn ál lá sa,
vagy kül föl dön tar tóz ko dás –  miatt nem foly tat hat ja, ké rel -
mé re a szak ta nács adói en ge dé lyét fel kell füg gesz te ni. A
fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt a szak ta nács adó szak ta nács -
adói te vé keny sé get nem foly tat hat.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel füg gesz té si ok há rom év -
nél hosszabb ide ig tör té nõ fenn ál lá sa ese tén a fel füg gesz -
tést a szak ta nács adó ké rel mé re egy al ka lom mal újabb há -
rom évre meg kell hosszab bí ta ni. A fel füg gesz tés ha tár ide -

jé nek le jár tá val a szak ta nács adó en ge dé lye vissza vo nás ra
ke rül, amennyi ben azt meg elõ zõ en nem kér te fel füg gesz -
té sé nek fel ol dá sát, vagy meg hosszab bí tá sát.

(6) A szak ta nács adó kö te les a szak ta nács adói en ge dé -
lyé nek fel füg gesz té sét ké rel mez ni arra az idõ tar tam ra vo -
nat ko zó an, amíg a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nyá -
ból szár ma zó jö ve del mé nek for rá sa az ag rár gaz da ság te rü -
le tén té rí tés men tes ta nács adá si te vé keny ség foly ta tá sá hoz
biz to sí tott köz pénz bõl szár ma zik.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) A Szak ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM ren de let, (a továb biak ban: SzN ren de let) va -
la mint a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó
Ta nács adói Név jegy zék rõl  szóló 65/2005. (VII. 14.) FVM
ren de let (a továb biak ban: TN ren de let) ha tá lyát vesz ti. Az
SzN ren de let alap ján, a szak ta nács adók te vé keny sé gé nek
fo lya mat ban levõ éves ér té ke lé sé re e ren de let elõ írásait
kell al kal maz ni.

(3) Azok a szak ta nács adók, akik az SzN ren de let alap -
ján fel vé telt nyer tek a szak ta nács adói név jegy zék be, az
5. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat ki töl té sé vel, és az
FVM VKSZI-hez pos tai vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ el -
kül dé sé vel en ge délyt sze rez nek szak ta nács adói te vé keny -
sé gük e ren de let sze rin ti foly ta tá sá ra, amennyi ben szak -
területük sze re pel a 2. szá mú mel lék let ben. Azok a szak -
tanácsadók, akik nek az SzN ren de let sze rin ti szak te rü le te
nem sze re pel e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben, szak te rü -
le tü ket a hi vat ko zott mel lék let ben sze rep lõ szak te rü le tek
va la me lyi ké hez kap cso ló dó spe ci á lis szak te rü let ként
jelölhetik meg.

(4) A TN ren de let sze rin ti ta nács adó az 5. szá mú mel lék -
let sze rin ti nyi lat ko zat ki töl té sé vel, és az FVM VKSZI-hez 
pos tai vagy elekt ro ni kus úton tör té nõ el kül dé sé vel en ge -
délyt sze rez szak ta nács adói te vé keny sé gé nek – a 2. szá mú
mel lék let ben meg je lölt 2.2.1 NVT tá mo ga tá si jog cí mek
szak te rü le ten – e ren de let sze rin ti foly ta tá sá ra. Az 5. szá -
mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat ban meg je lölt to váb bi
szak te rü le te el fo ga dá sá ról – a 3.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban az is ko lai vég zett ség re elõ írt kö ve tel mé nyek
alap ján – az FVM VKSZI hoz döntést.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti szak ta nács adó és a (4) be -
kez dés sze rin ti NVT ta nács adó az 5. szá mú mel lék let sze -
rin ti nyi lat ko za tot e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen hat -
van na pon be lül nyújt hat ja be az FVM VKSZI-hez. Ezen
a ha tár idõn túl a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó -
don kez de mé nyez he tik a szak ta nács adói te vé keny sé gük
en ge dé lye zé sét.
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(6) Az SzN ren de let 4. szá mú mel lék le te alap ján ki ál lí -
tott „Iga zo lás”-ok ér vé nyes sé ge e ren de let hatályba lépését 
köve tõen nem hosszab bít ha tó.

(7) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló, 2006. de cem ber
12-i 2006/123/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
9. és 11. cik ke,

b) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl  szóló, 2005.
szep tem ber 7-i 2005/36/EK eu ró pa par la men ti és ta ná csi
irány elv 5–6. cik ke.

(8) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be 2009. ok tó ber
1-jé tõl a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az FVM VKSZI-nek en ge dé lye zé si el já rá sá ban az
ügy in té zé si ha tár idõ 10 mun ka nap. Az FVM VKSZI az en -
ge dé lye zés sel egy ide jû leg szak ta nács adói iga zol ványt ad
ki.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

                                           Min ta!

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si Intézet

Bu da pest

An dor u. 47–49.

1119

Kérelem
a szaktanácsadói tevékenység folytatásának engedélyezése iránt

A ké rel me zõ csa lá di és utó ne ve: .......................................................................................................................................

 szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..........................................................................................................................................

 szü le té si he lye és ide je: .................................................................................................................................................

 any ja szü le té si csa lád és utó ne ve: .................................................................................................................................

 neme: .............................................................................................................................................................................

 ál lam pol gár sá ga: ...........................................................................................................................................................

 ér te sí té si címe: ..............................................................................................................................................................

Hi vat koz va az ag rár-szak ta nács adói te vé keny ség en ge dé lye zé sé rõl  szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM ren de let re, ké rem,
hogy a mel lé kelt dokumentumok alapján

a) szak ta nács adó ként

b) szak ta nács adó asszisz tens ként

c) er dé sze ti tech ni kus szak ta nács adó ként

foly tat ni kí vánt szak ta nács adói te vé keny sé ge met en ge dé lyez ni szí ves ked je nek (a meg fe le lõ meg ha tá ro zás aláhúzással
jelölendõ).

A szak ta nács adást a 90/2009. (VII. 24.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti szak te rü le tek kö zül az alább fel -
soroltakon kívánom végezni:

Szak te rü let Szak te rü le ten be lü li spe ci á lis te rü let meg ne ve zé se
(meg je lö lé se nem kötelezõ)Sor szá ma Meg ne ve zé se

(A táb lá zat szük ség sze rint bõ vít he tõ.)



Nyi lat ko za tok
1. Nem va gyok me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti te vé keny ség gel össze füg gõ en hasz ná la tos ter mé ke ket a me zõ gaz da sá -

gi ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók szá má ra ér té ke sí tõ szer ve zet nek tag ja, tu laj do no sa, vagy al kal ma zott ja, és ezek kel
össze füg gõ ügy nö ki tevékenységet, valamint tanácsadást sem folytatok.

2. Köz pén zek bõl nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ad mi niszt ra tív vagy fi zi kai el len õr zõ te vé keny sé get nem
végzek.

Dá tum: .........................................                      .......................................
                                   alá írás

Mel lék le tek:
1. A szak ta nács adói te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges ok irat/ok ira tok (ok le vél, bi zo nyít vány stb.) másolata.
2. Há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.
3. Ön élet rajz (3. sz. mel lék let sze rint), a ké rel me zõ ed di gi szak mai te vé keny sé gé nek is mer te té sé vel (szak te rü le ten ként).
4. 1 db szab vány mé re tû iga zol vány fény kép.

2. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A szaktanácsadás szakterületei

 1. Szán tó föl di nö vény ter mesz tés
 2. Ál lat te nyész tés
 3. Ker té szet (zöld ség-, gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz nö vény-, gyógy nö vény- és fa is ko lai ter mesz tés)
 4. Er dõ- és fa gaz dál ko dás
 5. Vad gaz dál ko dás
 6. Ha lá szat
 7. Öko ló gi ai gaz dál ko dás, in teg rált ter mesz tés
 8. Nö vény vé de lem
 9. Táp anyag-gaz dál ko dás, ta laj vé de lem
10. Ál lat or vos lás, ál lat egész ség ügy
11. Me li o rá ció, víz gaz dál ko dás
12. Mun ka biz ton ság
13. Föld ügyek (in gat lan-nyil ván tar tás, föld mé rés, föld vé de lem, föld mi nõ sí tés, bir tok ren de zés)
14. Ál la ti ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa
15. Nö vé nyi ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa
16. Bio massza
17. Élel mi szer biz ton ság
18. Táj- és kert épí té szet
19. Ag ro tu riz mus
20. Vi dék fej lesz tés
21. Farm me nedzs ment, öko nó mia
22. Tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó ta nács adás
  22.1. NVT tá mo ga tá si jog cí mek
  22.2. ÚMVP I. in téz ke dés cso port já hoz tar to zó tá mo ga tá si jogcímek
  22.3. ÚMVP II. in téz ke dés cso port já hoz tar to zó tá mo ga tá si jogcímek
  22.4. ÚMVP III–IV. in téz ke dés cso port já hoz tar to zó tá mo ga tá si jogcímek
  22.5. Egyéb tá mo ga tá si jog cí mek
23. A köl csö nös meg fe lel te tés szak te rü le tei (az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let III. és IV. sz. mel lék le te alap ján)
  23.1. Ter mé szet vé de lem (1. és 5. kö ve tel mény)
  23.2. Ta laj- és víz vé de lem (2., 3. és 4. kö ve tel mény)
  23.3. Ál lat te nyész tés (6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. kö ve tel mény)
  23.4. Nö vény vé de lem (9. kö ve tel mény)
  23.5. Élel mi szer biz ton ság (11. kö ve tel mény)
  23.6. Ál lat egész ség ügy (12., 13., 14., és 15. kö ve tel mény)
  23.7. He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Állapot
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3. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

Önéletrajz

Sze mé lyes ada tok
Név
Szü le té si hely, év, hó, nap
Any ja neve
Cím
Te le fon
Fax
E-ma il
Ál lam pol gár ság

Is ko lai vég zett ség (szük ség ese tén bõ vít he tõ)
Idõ tar tam (-tól -ig)
Ok ta tást/kép zést nyúj tó szer ve zet neve, he lye és tí pu sa
El nyert ké pe sí tés meg ne ve zé se

Idõ tar tam (-tól -ig)
Ok ta tást/kép zést nyúj tó szer ve zet neve, he lye és tí pu sa
El nyert ké pe sí tés meg ne ve zé se

Anya nyelv

Egyéb nyelv is me ret
(szük ség ese tén bõ vít he tõ)
1. Nyelv
Foka
Tí pu sa
2. Nyelv
Foka
Tí pu sa

Tech ni kai kész sé gek
és ké pes sé gek

Ve ze tõi en ge dély(ek)

Ki egé szí tõ in for má ci ók
(pl. Tag ság szak mai szer ve ze tek ben stb.)

Mun ka he lyek (szük ség ese tén bõ vít he tõ)

Idõ tar tam (-tól -ig) Meg ne ve zés Be osz tás

A vá lasz tott szak te rü le te ken vég zett ed di gi te vé keny ség rész le tes is mer te té se (szük ség esetén bõ vít he tõ).
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1. szak te rü let (a sza ke rü let meg ne ve zé se): ......................................................................................................................

2. szak te rü let (a sza ke rü let meg ne ve zé se): .......................................................................................................................

3. szak te rü let (a sza ke rü let meg ne ve zé se): .......................................................................................................................

Dá tum: .........................................                      .......................................
                                   alá írás

4. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú melléklet 1–21. szakterületeihez illeszkedõ kölcsönös megfeleltetési szakterületek (23.1–7.)
jegyzéke

Alap szak te rü let (1–21.) Köl csö nös meg fe lel te tés szak te rü let (23.1–7.)

 1. Szán tó föl di nö vény ter mesz tés 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

 2. Ál lat te nyész tés 23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

 3. Ker té szet 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

 4. Er dõ- és fa gaz dál ko dás 23.1.

 5. Vad gaz dál ko dás 23.1.

 6. Ha lá szat –

 7. Öko ló gi ai gaz dál ko dás, in teg rált ter mesz tés 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

 8. Nö vény vé de lem 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

 9. Táp anyag-gaz dál ko dás, ta laj vé de lem 23.1., 23.2., 23.4., 23.7.

10. Ál lat or vos lás, ál lat egész ség ügy 23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

11. Me li o rá ció, víz gaz dál ko dás 23.1., 23.2., 23.7.

12. Mun ka biz ton ság –

13. Föld ügyek –

14. Ál la ti ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa 23.5.

15. Nö vé nyi ere de tû ter mé kek fel dol go zá sa 23.5.

16. Bio massza –

17. Élel mi szer biz ton ság 23.5.

18. Táj- és kert épí té szet 23.1., 23.2.

19. Ag ro tu riz mus –

20. Vi dék fej lesz tés –

21. Farm me nedzs ment, öko nó mia –
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5. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Név:

Szü le té si hely, év, hó, nap:

Any ja neve:

Re giszt rá ci ós szám (szak ta nács adói vagy NVT ta nács adói):

Az „Iga zo lás” ki ál lí tá sá nak dá tu ma:

Ér te sí té si cím:

Te le fon szám:

e-ma il:

Fax:

Szak te rü let 1 (ezen be lül ki e mel ten mû velt szak te rü let is
meg je löl he tõ):

Szak te rü let 2 (ezen be lül ki e mel ten mû velt szak te rü let is
meg je löl he tõ):

Szak te rü let 3 (ezen be lül ki e mel ten mû velt szak te rü let is
meg je löl he tõ):

(A táb lá zat szük ség sze rint bõ vít he tõ.)

Iskolai végzettségre vonatkozó adatok
(szükség esetén a táblázat bõvíthetõ)

El nyert ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Ok le ve let ki ál lí tó
fel sõ fo kú ok ta tá si
in téz mény neve

Ok ta tá si intézmény helye Ok le vél száma Ok le vél kelte

Nyi lat ko zom, hogy – fen ti ek alap ján – a szak ta nács adói te vé keny sé ge met foly tat ni kí vá nom a 90/2009. (VII. 24.)
FVM ren de let ben foglaltak szerint.

Nyi lat ko zom to váb bá, hogy me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti te vé keny ség gel össze füg gõ en hasz ná la tos ter mé ke ket
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ gaz dál ko dók szá má ra ér té ke sí tõ szer ve zet nek nem va gyok tag ja, tu laj do no sa vagy al -
kal ma zott ja, és ezek kel össze füg gõ ügy nö ki te vé keny sé get vagy ta nács adást sem foly ta tok. Köz pén zek bõl nyúj tott ag -
rár tá mo ga tá sok hoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenõrzõ tevékenységet nem végzek.

Kelt: ..................., 2009. ................ (hó) ...... (nap)

                            ..............................................................
                            alá írás

Mel lék let:
1 db szab vány mé re tû iga zol vány fény kép
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6. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú mel lék let sze rin ti 1–21. szak ta nács adá si szak te rü let hez kap cso ló dó végzettségek

Vég zett ség 2. mel lék let sze rin ti szak te rü let kód szá ma

I. vég zett sé gi szint: fõ is ko la

Élel mi szer-tech no ló gus mér nök 12.,14.,15.,17.

Fa ipa ri mér nök 4.,12.

Me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök 1.,2.,3.,12.,16.

Ker tész mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ál lat te nyész tõ mér nök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Nö vény ter mesz té si mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Föld mé rõ mér nök 13.

Föld ren de zõ mér nök 13.

Kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Me li o rá ci ós mér nök 9.,11.,12.

Vad gaz da mér nök 5.,12.

Gaz da sá gi mér nök 21.

Ag rár me ne dzser 21.

Táj gaz dál ko dá si mér nök 3.,12.,18.

Ter mé szet vé del mi mér nök 19.

Vi dék fej lesz té si ag rár mér nök 1.,2.,3.,16.,19.,20.,21.

II. vég zett sé gi szint: egye tem

Ok le ve les élel mi szer mér nök 12.,14.,15.,17.

Ok le ve les fa ipa ri mér nök 4.,12.

Ok le ve les me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök 1.,2.,3.,12.,16.

Ok le ve les ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les ker tész mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Ok le ve les er dõ mér nök 4.,5.,12.,16.

Ok le ve les táj épí tész mér nök 3.,12.,18.

Ok le ve les gaz da sá gi ag rár mér nök 21.

Ál lat or vos dok tor 2.,10.

Ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les élel mi szer mi nõ ség biz to sí tó ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,17.,18.,21.

Ok le ve les nö vény or vos 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

III. vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (BSc)

Föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök 13.

Me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri gé pész mér nök 1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.

2009/103. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 25111



Vég zett ség 2. mel lék let sze rin ti szak te rü let kód szá ma

Táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök 3.,12.,18.

Er dõ mér nök 4.,5.,12.,16.

Gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Élel mi szer mér nök 12.,14.,15.,17.

Ker tész mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ter mé szet vé del mi mér nök 19.

Vad gaz da mér nök 5.,12.

Ál lat te nyész tõ mér nök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Me zõ gaz da sá gi mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

IV. vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (MSc)

Ok le ve les ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les élel mi szer biz ton sá gi és -mi nõ sé gi mérnök 12.,14.,15.,17.

Ok le ve les élel mi szer mér nök 12.,14.,15.,17.

Ok le ve les ker tész mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21

Me zõ gaz da sá gi bi o tech no ló gus

Ok le ve les nö vény or vos 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les táj épí tész mér nök 3.,12.,18.

Ok le ve les ter mé szet vé del mi mérnök 19.

Ok le ve les vad gaz da mér nök 5.,12.

Ál lat or vos dok tor 2.,10.

Ok le ve les ál lat te nyész tõ mér nök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Ok le ve les ta kar má nyo zá si és ta kar mány biz ton sá gi mérnök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Ok le ve les nö vény ter mesz tõ mér nök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Ok le ve les dísz ker té sze ti és nö vény al kal ma zá si mérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Ok le ve les me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nök 1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.

Ok le ve les bir tok ren de zõ mér nök 13.
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A szociális és munkaügyi miniszter
15/2009. (VII. 24.) SZMM

rendelete

a saját munkavállalók részére szervezett képzés
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére

történõ elszámolásáról

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.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a g) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 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 szak ké pe sí té sért fe -
le lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj -
tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról
 szóló, 2008. au gusz tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
(ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let) (HL L 214., 2008.
08. 09., 3–47. o.) (a továb biak ban: 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

(2) A szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség nek az e ren -
de let alap ján el szá mol ha tó költ sé gek kel tör té nõ csök ken té se
– a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény (a továb biak -
ban: Fktv.) 21.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján – ál la mi tá -
mo ga tás nak mi nõ sül, amely re a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let I. fe je zet, il let ve II. fe je zet 8. sza ka szá ban fog lal tak
meg fele lõen irány adó ak.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá -
ról  szóló 1998/2006/EK ren de let – HL L so ro zat 379. szám,
2006. 12. 28. – 2. cik ke sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni mis)
tá mo ga tás;

b) bel sõ kép zés: az Fktv. 29.  § 13. pont já ban meg ha tá ro -
zott kép zés;

c) kül sõ kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra kö -
te le zett sa ját mun ka vál la lói ré szé re, tel jes egé szé ben sa ját
szer ve ze té tõl el kü lö nült, az Fktv. sze rint akk re di tált fel nõtt -
kép zé si in téz mény (a továb biak ban: kép zõ in téz mény) köz re -
mû kö dé sé vel – szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján –  valósít meg;

d) ve gyes kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett sa ját mun ka vál la lói ré szé re rész ben kül sõ kép zés -
ként, rész ben bel sõ kép zés ként  valósít meg;

e) át hú zó dó kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett több tárgy évet érin tõ en  valósít meg;

f) tárgy év: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett üz le ti éve, va la mint
az egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zett nap tá ri éve;

g) ál ta lá nos kép zés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
38. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

h) spe ci á lis kép zés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
38. cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

i) tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá -
mol ha tó költ sé gek je len ér té ké nek há nya do sa, szá za lé kos for -
má ban ki fe jez ve;

j) mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás: az a vál lal ko zás,
amely a tárgy év elsõ nap ján meg fe lel a 800/2008/EK bi zott -
sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok
va la me lyi ké nek;

k) hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló: a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cikk 18. pont já ban meg ha tá ro zott mun ka -
vál la ló;

l) fo gya té kos ság gal élõ mun ka vál la ló: a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cikk 20. pont já ban meg ha tá ro zott mun ka -
vál la ló;

m) me zõ gaz da sá gi ter mék: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let 2. cikk 22. pont já ban meg ha tá ro zott ter mék;

n) me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zá sa: a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cikk 23. pont já ban meg ha tá ro zott fel -
dol go zás;

o) me zõ gaz da sá gi ter mék for ga lom ba ho za ta la:
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk 24. pont já ban meg -
ha tá ro zott for ga lom ba ho za tal;

p) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti 
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
[a továb biak ban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let] 8. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zás;

q) tá mo ga tás tar ta lom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de -
let 1.  § 31. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.

3.  §

(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Fktv. 20.  §-ában meg -
ha tá ro zott fel nõtt kép zé si szer zõ dés és a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény sze rin ti ta nul má -
nyi szer zõ dés (a továb biak ban: ta nul má nyi szer zõ dés),
vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra tör té nõ mun kál ta tói kö te -
le zés alap ján meg szer ve zett kép zés költ sé ge i vel ak kor
csök kent he ti a 8.  §-nak meg fele lõen – mik ro- és kis vál lal -
ko zá sok ese té ben leg fel jebb 60 szá za lé ka, egyéb hoz zá já -
ru lás ra kö te le zet tek ese té ben leg fel jebb 33 szá za lé ka mér -
té ké ig – 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
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(a továb biak ban: Szht.) 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott brut tó kö te le zett sé gét, ha a kö vet ke zõ fel té te lek nek
– a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – együt te sen
meg fe lel:

a) a kép zés az Fktv.-ben, il let ve 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 1–4.  §-ában fog lal tak sze -
rint és nem táv ok ta tá si for má ban tör té nik;

b) a kép zés ál ta lá nos vagy olyan spe ci á lis jel le gû,
amely meg fe lel a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény 1.  § (1) be kez dés c), e) és g) pont jai va la -
me lyi ké ben fog lal tak nak;

c) a kép zés mi ni má lis idõ tar ta ma 20 óra;
d) a kép zés re az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak te rü le tén

ke rül sor;
e) a kép zés rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 5.  §-ban

meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást tel je sí tet te.

(2) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ hoz -
zá já ru lás ra kö te le zet tek a mi ni mum C, il let ve C+E vagy D, 
il let ve D+E ve ze tõi en ge dély ka te gó ri á hoz kö tött gép ko -
csi ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges ve ze tõi en ge -
dé lyek meg szer zé sét cél zó kép zé sek, és az ezek hez kap -
cso ló dó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zé sek és
to vább kép zé sek költ sé ge it, ide ért ve a ve szé lyes áru-szál lí -
tó gép ko csi ve ze tõ, bel föl di és nem zet kö zi fu va ro zó, au tó -
bu szos szak mai alap ké pe sí tés és au tó bu szos to vább kép zé -
si ké pe sí tés, könnyû- és ne héz gép ke ze lõi tan fo lya mi kép -
zé se ket is, e ren de let sze rint szá mol hat ják el. Az e be kez -
dés ben fog lalt kép zé sek re az (1) be kez dés a)–b) pont ja i -
ban fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás nem
nyújt ha tó:

a) a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk (2) be kez -
dé sé ben fog lalt te vé keny sé gek hez;

b) a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk (3) be kez -
dés c) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek hez;

c) a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 1. cikk (6) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben.

(4) Az e ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK bi zott sá gi 
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott
tá mo ga tás kü lön bö zõ el szá mol ha tó költ sé gek ese tén hal -
moz ha tó más, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal.
Azo nos vagy rész ben azo nos el szá mol ha tó költ sé gek ese -
té ben a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to -
zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás ab ban az eset -
ben hal moz ha tó más, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga -
tás sal, il let ve cse kély össze gû tá mo ga tás sal, ha az nem ve -
zet a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let sze rin ti leg ma ga -
sabb tá mo ga tá si in ten zi tás, il let ve tá mo ga tá si összeg túl lé -
pé sé hez.

4.  §

(1) Kül sõ kép zés ese tén a hoz zá já ru lás ra kö te le zett és
a kép zõ in téz mény kö zöt ti szol gál ta tá si szer zõ dés és az an -
nak alap ján kép zé sen kén ti rész le te zett ség gel ki ál lí tott
szám la ké pe zi az el szá mo lás alap ját.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si
szer zõ dés ben az OKJ-ben nem sze rep lõ kép zés, to váb bá
nyel vi kép zés ese tén fel kell tün tet ni a kép zés nek – a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.) OM
ren de let [a továb biak ban: 48/2001. (XII. 29.) OM ren de -
let] 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott – 8 szám je gyû
azo no sí tó ját, va la mint a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sta tisz ti -
kai szám je lét.

(3) Kül sõ kép zés ese tén a kép zõ in téz mény kö te les
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek – az e ren de let ben elõ írt do -
ku men tá lá si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben – át ad ni:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in téz -
mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vány,

b) a 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let 4.  §-ában meg ha -
tá ro zott ér te sí tés, il let ve iga zo lás,

c) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la ló já val
meg kö tött fel nõtt kép zé si szer zõ dés,

d) OKJ-ban nem sze rep lõ, va la mint nem akk re di tált
prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén – az Fktv. 16.  §
(2) be kez dé se sze rin ti – kép zé si prog ram,

e) akk re di tált kép zés es tén a prog ram-akk re di tá ci ós ta -
nú sít vány
cég sze rû en hi te le sí tett má so la tát.

(4) Bel sõ kép zés ese tén a bel sõ ka pa ci tá sok igény be vé -
te lé nek el szá mo lá sa kép zé sen ként, bel sõ el kü lö ní tett
szám lán és bi zony la ton, tény le ges ön költ sé gen tör té nik.

(5) Ve gyes kép zés ese tén az (l)–(4) be kez dés ren del ke -
zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a fel nõtt -
kép zé si szer zõ dést a kép zõ in téz mény köti meg a hoz zá já -
ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la ló já val.

(6) Át hú zó dó kép zés ese tén a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
a kép zés költ sé ge it éven te, a ha tá lyos szám vi te li sza bá -
lyok nak, va la mint a kép zés tárgy évé ben ér vé nyes, e ren de -
let ben meg ha tá ro zott pénz ügyi elõ írásoknak meg fele lõen
tel je sí tés ará nyo san szá mol hat ja el, amennyi ben a kép zés
meg kez dé sé nek tárgy évé tõl kez dõ dõ en a kép zés költsé -
geit a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re
éven te el szá mol ta.

5.  §

(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek a tárgy év re el szá -
molt kép zés re vo nat ko zó adat szol gál ta tást (a továb biak -
ban: adat szol gál ta tás) az 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin -
ti adat tar ta lom mal kell be nyúj ta nia a tárgy évet kö ve tõ év
má so dik hó nap já nak 25. nap já ig a szék he lye sze rint ille té -
kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb biak ban: mun -
ka ügyi köz pont) ré szé re. Egy be je len tõ lap hoz több kép -
zés re vo nat ko zó adat lap is csa tol ha tó.
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(2) Az adat szol gál ta tás he lyes sé gét an nak be nyúj tá sá tól 
szá mí tott 60 na pon be lül a mun ka ügyi köz pont meg vizs -
gál ja. Hi bá san vagy pon tat la nul ki töl tött, ille tõ leg el lent -
mon dó ada to kat tar tal ma zó adat szol gál ta tás ese tén a mun -
ka ügyi köz pont írás ban – 15 nap alatt tel je sí ten dõ – hi ány -
pót lás ra tör té nõ fel szó lí tást küld a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nek. A hi ány pót lás nem, vagy nem ha tár idõ re tör té nõ
tel je sí té se ese tén a mun ka ügyi köz pont a 7.  § sze rint jár el.

6.  §

(1) Az 5.  § alap ján be nyúj tott adat szol gál ta tás ról a mun -
ka ügyi köz pont – a 3. szá mú mel lék let sze rint – nyil ván tar -
tást ve zet.

(2) A mun ka ügyi köz pont a tárgy év rõl  szóló nyil ván tar -
tást a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us hó 20. nap já ig kö te les
meg kül de ni a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: SZMM), va la mint a Nem ze ti Szak kép zé -
si és Fel nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: NSZFI) ré -
szé re.

(3) Az e ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK bi zott sá gi 
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zett nek és a mun ka ügyi köz pont nak a tá -
mo ga tás igény lé sét, fel hasz ná lá sát, el len õr zé sét alá tá -
masz tó bi zony la to kat, do ku men tu mo kat és nyil ván tar tá so -
kat, va la mint min den olyan nyil ván tar tást, amely az el szá -
mol ha tó költ sé ge ket és a meg en ged he tõ ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tás be tar tá sá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat tar -
tal maz za, a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott 10 évig meg
kell õriz nie.

7.  §

(1) Az 5.  § sze rin ti adat szol gál ta tás meg fe le lõ tel je sí té -
sét, va la mint a be nyúj tott do ku men tu mok ban sze rep lõ
ada tok tar tal mát a mun ka ügyi köz pont el len õr zi. Az el len -
õr zés so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok ról a mun ka ügyi köz -
pont az el len õr zést kö ve tõ 30 na pon be lül az el len õr zés sel
össze füg gõ do ku men tu mok meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja

a) a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 4.  §-a alap ján
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben az NSZFI-t,

b) a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 5.  §-a alap ján
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal te rü le ti leg ille té kes igazga -
tóságát.

(2) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer vek el len õr zé si jog kö re gya kor lá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben – a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott do ku men tu mo kat 10 évig kö te les meg õriz ni.

8.  §

(1) Az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét az 5. szá mú mel lék -
let tar tal maz za. A szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség

ter hé re el szá mol ha tó költ sé gek ma xi má lis tá mo ga tá si in -
ten zi tá sa

a) ál ta lá nos kép zés es tén az el szá mol ha tó költ sé gek
60%-a;

b) spe ci á lis kép zés ese tén az el szá mol ha tó költ sé gek
25%-a.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tás az el szá mol ha tó költ sé gek 80%-ának
meg fe le lõ ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tá sig nö vel he tõ
a kö vet ke zõk sze rint:

a) 10 szá za lék pont tal a fo gya té kos ság gal élõ vagy hát -
rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés,

b) 10 szá za lék pont tal kö zép vál lal ko zás, és 20 szá za -
lék pont tal mik ro- vagy kis vál lal ko zás
ese tén.

(3) Ha va la mely kép zé si pro jekt ben ál ta lá nos és spe ci á -
lis kép zé si össze te võk is sze re pel nek, ame lyek a kép zés tá -
mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá mí tá sa vo nat ko zá sá ban
egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a kép zés ál ta lá nos, 
il let ve spe ci á lis jel le ge nem ál la pít ha tó meg, az (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti spe ci á lis kép zés re vo nat ko zó tá mo -
ga tá si in ten zi tá so kat kell al kal maz ni.

(4) A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kat, és nem le het több a kép -
zés ben részt ve võn ként és kép zé si órán ként a tel jes mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re – kü lön jog -
sza bály alap ján – meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér kö te le zõ
leg ki sebb havi össze gé nek (mi ni mál bér) 6 szá za lé ká nál.

9.  §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zett ál tal a sa ját mun ka vál la lói szá má ra
– a (4) be kez dés sze rin ti kép zé sek ki vé te lé vel – az e ren de -
let ha tály ba lé pé sét köve tõen szer ve zett kép zé sek el szá mo -
lá sa te kin te té ben kell al kal maz ni.

(3) Ha tá lyát vesz ti a szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját
mun ka vál la lói ré szé re szer ve zett kép zés sel tel je sí tõ hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett költ sé gei el szá mo lá sá nak fel té te le i -
rõl és az el szá mo lás sza bá lya i ról  szóló 13/2006. (XII. 27.)
SZMM ren de let (a továb biak ban: R).

(4) Az Eu ró pai Uni ós for rá sok ter hé re 2009. szep tem ber 
1-jé ig ki írt pá lyá za tok ke re té ben meg valósuló kép zé sek re
az R. sza bá lya it kell al kal maz ni.

(5) Az e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján fo lya mat ban 
lévõ kép zé sek ese té ben az R. sza bá lya it kell al kal maz ni.

(6) E ren de le tet a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá -
lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó an 2013. de cem -
ber 31-ig le het al kal maz ni.

Dr. Her czog Lász ló s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez

BEJELENTÕLAP
a  .......... tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítõ

hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészrõl

I. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett ada tai:

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................
 2. Cím (szék hely): ........................................................................................................................................................
 3. Cég be jegy zés szá ma: ...............................................................................................................................................
 4. Adó szám: .................................................................................................................................................................
 5. Sta tisz ti kai szám jel: ..................................................................................................................................................
 6. El té rõ üz le ti éves hoz zá já ru lás ra kö te le zett*: ............................................................................................................

  Igen, az üz le ti év for du ló nap ja: ................. hó nap ........... nap
  Nem.

 7. Kap cso lat tar tó neve, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................
 8. A szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek mód ja*: ...................................................................................................

  a) Szht. 4.  §-a alap ján, gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí ti;
     OMAI/NSZFI Nyil ván tar tá si szá ma: .................................................................................................................

  b) Szht. 5.  §-a alap ján, nem gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti.
9. A vál lal ko zás meg fe lel a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok vala -

melyikének*: Igen  Nem
10. A tá mo ga tá si in ten zi tás szem pont já ból a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal -

ko zá sok kö zül*:
   mik ro vál lal ko zás            kis vál lal ko zás            kö zép vál lal ko zás
11. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás össze ge: ............ Ft
12. A tárgy évi át la gos sta tisz ti kai lét szá ma: ............... fõ
13. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás 33/60%-ának össze ge:  ............. Ft

II. A szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re a tárgy év ben meg valósított vagy meg kez dett kép zé sek re vo nat -
ko zó ada tok:

1. Az el szá molt kép zé sek szá ma: .......................... db
  eb bõl
  – elõ zõ év rõl át hú zó dó kép zé sek szá ma: .............................. db
  – tárgy év ben meg valósított kép zé sek szá ma: ....................... db
  – kö vet ke zõ évre át hú zó dó kép zé sek szá ma: ......................... db
2. Kép zés ben (egy vagy több kép zés ben) részt vevõ mun ka vál la lók lét szá ma: ................ fõ
3. A kép zé sek összes el szá mol ha tó költ sé ge: ................................ Ft
4. A kép zé sek re igény be vett összes tá mo ga tás: ........................... Ft
5. A kép zés re (kép zé sek re) vo nat ko zó csa tolt adat lap (adat la pok) szá ma: ............. db

........................., 20 ........... év .................... hó  .......... nap

P. H.

......................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa

* A meg fe le lõ rész egy ér tel mû en je lö len dõ.
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2. számú melléklet   a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez

ADATLAP
a képzésre vonatkozóan

  1. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett neve: ..........................................................................................................................
  2. Adó szá ma: ..............................................................................................................................................................
  3. Az el szá molt kép zés meg ne ve zé se: .......................................................................................................................
  4. A kép zés azo no sí tó szá ma:
   a) OKJ-ben sze rep lõ kép zés ese tén OKJ azo no sí tó szám: ....................................................................................
   b) akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén akk re di tá ci ós lajst rom szám: ............................

  
 c) az OKJ-ben nem sze rep lõ és nyel vi kép zés ese tén: .................................................................................................

 [a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.) 
  OM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott azo no sí tó]

 5. A kép zés át hú zó dó kép zés*:  igen  nem
 6. A kép zés idõ tar ta ma: ............... év .................... hó tól ............... év .................... hóig.

  7. A kép zést foly ta tó in téz mény neve: .......................................................................................................................
    címe: .......................................................................................................................................................................
    akk re di tá ci ós lajst rom szá ma: .................................................................................................................................
  8. A kép zé si hely szín címe: ........................................................................................................................................

 9. A kép zés tí pu sa*:  ál ta lá nos kép zés (Á)   spe ci á lis kép zés (S)
10. A kép zés for má ja*:   bel sõ (B)   kül sõ (K)   ve gyes (V)
11. A kép zés jel le ge*:
   a) ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé se,
     a1) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer ve zett fel sõ fo kú szak ké pe sí tés meg szer zé se,
   b) mun ka kör be töl té sé hez, fog lal ko zás, te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí tés meg szer zé se,
   c) szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá hoz, mes ter vizs gá hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sa,
   d) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû e ket érin tõ re ha bi li tá ci ós kép zés,
   e) ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga meg szer zé sé re fel ké szí tõ kép zés,
   f) nyel vi kép zés,
   g) köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal ve ze tõi en ge dé lyek meg szer zé sét cél zó 

      kép zés, il let ve to vább kép zés.
12. A kép zés ben részt vevõ sa ját mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................... fõ
   eb bõl – a fo gya té kos ság gal élõ mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................ fõ
     – a hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................... fõ
13. A kép zés összes óra szá ma: ....................................... óra (100%)
14. Az általános  kép zés óra szá ma: ..................................... óra, ará nya: ..................... %
15. A speciális  kép zés óra szá ma: ..................................... óra, ará nya: ....................... %
16. A fel nõtt kép zé si szol gál ta tás óra szá ma: ........................... óra, ará nya: ................. %
17. A kép zés tárgy év ben el szá molt óra szá ma: ........................ óra
18. A kép zés nek az 5. szá mú mel lék let sze rin ti összes el szá mol ha tó költ sé ge: .......................... Ft
19. A kép zés re ér vé nye sí ten dõ tá mo ga tá si in ten zi tás mér té ke: ..................................... %
20. A tá mo ga tá si in ten zi tás alap ján szá mí tott tá mo ga tá si összeg: ................................. Ft
21. A kép zés faj la gos tá mo ga tá sa a tárgy év ben: ..................... Ft/fõ/óra ..................... Ft/fõ/kép zés
22. A kép zés re el szá molt, il let ve el szá mol ni kí vánt tá mo ga tá si összeg bõl:
   a) a tárgy év ben igény be vett tá mo ga tá si összeg: ................................................................. Ft
   b) az elõ zõ év ben (évek ben) igény be vett tá mo ga tá si összeg: ............................................. Ft
   c) a kö vet ke zõ év ben (évek ben) igény be ven ni kí vánt tá mo ga tá si összeg: ......................... Ft

.............................., 20 ..... év .................... hó ....... nap

P. H.

............................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa

* A meg fe le lõ rész egy ér tel mû en je lö len dõ.
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3. számú melléklet 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez

A munkaügyi központ kötelezõ nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget
a saját munkavállalóik képzésére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott
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A táb lá za tot a be nyúj tott 1. és 2. szá mú mel lék let alap ján kell ki töl te ni. A táb lá zat az össze sen sorral zárul.

A nyil ván tar tást ké szí tõ neve: .....................................................              te le fon szá ma: .......................

Kelt: ................................... 200... év ......................... hó ................ nap

............................
mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja 
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4. számú melléklet
a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá molt kép zés sel kap -
cso lat ban az aláb bi do ku men tu mo kat kö te les meg õriz ni:

1. Kül sõ kép zés ese tén:
a) a kép zõ in téz mény kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak cég sze rû en
hi te le sí tett má so la ta,

b) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás -
ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001.
(XII. 29.) OM ren de let 4.  §-ában meg ha tá ro zott ér te sí -
tés/iga zo lás cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,

c) fel nõtt kép zé si szer zõ dés ere de ti vagy cég sze rû en hi -
te le sí tett má so la ta,

d) ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá -
sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,

e) az Fktv. 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog -
ram, ha a kép zés nem sze re pel az OKJ-ban, vagy nem akk -
re di tált kép zé si prog ram alap ján  valósul meg,

f) akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés 
ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott prog ram-akk -
re di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,

g) ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka -
vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,

h) szol gál ta tá si szer zõ dés,
i) szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján kép zé sen ként ki ál lí -

tott szám la,
j) el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként, az

5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, kül sõ kép zés ese tén
el szá mol ha tó költ sé gek rõl.

2. Bel sõ kép zés ese tén:
a) a bel sõ kép zést foly ta tó kép zõ in téz mény egy sze rû -

sí tett nyil ván tar tás ba vé te li do ku men tu ma,
b) fel nõtt kép zé si szer zõ dés,
c) ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá -

sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
d) az Fktv. 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog -

ram,
e) ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka -

vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
f) a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek szá má ra kü lön jog sza bály -

ban meg ha tá ro zott kö te le zõ en ve ze ten dõ do ku men tu mok,
g) el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként az

5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, bel sõ kép zés ese tén
el szá mol ha tó költ sé gek rõl tény le ges ön költ sé gen szá mol va.

3. Ve gyes kép zés ese tén:
a) a kül sõ és a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott do ku -

men tu mok.

5. szá mú melléklet 
a 15/2009. (VII. 24.) SZMM ren de let hez

El szá mol ha tó költ sé gek

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá mo lás kor az aláb bi
ki adá so kat ve he ti figye lembe a ren de let 8.  §-ában meg ha -

tá ro zott mér té kig, ki zá ró lag té te le sen rész le te zett do ku -
men tu mok, szám lák alap ján:

1.  Kül sõ kép zés ese tén:
a) a kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés nek

a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 39. cikk (4) be kez dé se
sze rint szá mí tott díja,

b) a kép zés hez kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tás
díja,

c) a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge -
sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei,

d) a kép zés ben részt ve võ mun ka vál la ló nak a kép zés sel
össze füg gõ iga zolt uta zá si és szál lás költ sé ge, amennyi ben
a kép zés le bo nyo lí tá sa nem a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál -
tal a mun ka vál la ló ja mun ka vég zé si he lye ként meg je lölt
szék he lyén, te lep he lyén tör té nik,

e) az a) pont ban meg ha tá ro zott kép zés dí já nak ré szét
ké pe zõ ál ta lá nos köz ve tett költ sé gek (ad mi niszt rá ci ós díj,
bér le ti díj, re zsi költ sé gek), a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj, va la mint a kép zés ben
részt ve võ mun ka vál la ló a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 79.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyi jel le gû költ sé gei az a)–d) pont ban 
fel so rolt el szá mol ha tó költ sé gek össz ér té ké ig.

2. Bel sõ kép zés ese tén:
a) az ok ta tók Szt. 79.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott sze mé lyi jel le gû költ sé gei, és a kép zé si pro jekt tel
kap cso la tos el iga zí tás és ta nács adá si szol gál ta tá sok költ -
sé gei,

b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võ mun ka vál la ló
uta zá si költ sé gei, be le ért ve a szál lás költ sé ge ket is,

c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint a pro jekt hez köz vet -
le nül kap cso ló dó anya gok, fo gyó esz kö zök,

d) az esz kö zök és fel sze re lé sek ér ték csök ke né se olyan
mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zés ben részt ve võ mun ka vál la ló Szt. 79.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyi jel le gû költ sé gei és el -
szá mol ha tó ál ta lá nos köz ve tett költ sé gek (ad mi niszt rá ci ós
költ sé gek, bér le ti díj, re zsi költ sé gek) az a)–d) pont ban fel -
so rolt el szá mol ha tó költ sé gek össz ér té ké ig.

3. Ve gyes kép zés ese tén:
a) a kül sõ kép zé si rész re vo nat ko zó an a kül sõ kép zés

ese tén meg ha tá ro zott ki adá sok,
b) a bel sõ kép zé si rész re vo nat ko zó an a bel sõ kép zés

ese tén meg ha tá ro zott ki adá sok.

4. Kül sõ, bel sõ, il let ve ve gyes kép zés ese tén:
a) A kép zés ben részt ve võ mun ka vál la ló sze mé lyi jel le -

gû költ sé gei vo nat ko zá sá ban csak a kép zés ben tény le ge -
sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben
el töl tött idõ vagy an nak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

b) Az ok ta tók, ta nács adók, il let ve a kép zés ben részt -
ve võ mun ka vál la ló sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sa i ból el -
szá mol ha tó költ ség havi (hu szon két mun ka nap ra ve tí -
tett) mér té ke nem ha lad hat ja meg a tárgy évet meg elõ zõ
má so dik évre vo nat ko zó KSH ada tok sze rint a ver seny -
szfé rá ban fog lal koz ta tot tak havi át lag ke re se té nek két -
sze re sét.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1124/2009. (VII. 24.) Korm.

határozata

a Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának elsõ három
elemérõl  szóló 1085/2008. (XII. 20.) Korm. határozat

módosításáról

1. A Hosszú Távú Fej lesz té sek rang so rá nak elsõ há rom 
ele mé rõl  szóló 1085/2008. (XII. 20.) Korm. ha tá ro zat
1. pont já ban fog lalt táb lá zat 1. sora he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„

1.
 M4-es au tó út 
Bu da pest–Ceg léd kö zöt ti
sza ka sza

9.000 2012–2032

”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ját kö ve tõ na pon lép
ha tály ba és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A pénzügyminiszter
2/2009. (VII. 24.) PM

határozata

az Európai Bizottság határozata idõpontjának
megállapításáról

A Ma gyar Köz löny
a) 2009. már ci us 10-i, 28. szá má ban ke rült ki hir de tés re

a la kás cé lú köl csö nök re vo nat ko zó ál la mi kész fi ze tõ ke zes -
ség rõl  szóló 2009. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Tv.),

b) 2009. jú ni us 22-i, 84. szá má ban ke rült ki hir de tés re
a ne héz hely zet be ke rült, la kás hi tel lel ren del ke zõ pol gá rok
vé del me ér de ké ben szük sé ges egyes tör vénymódosításokról
 szóló 2009. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Tvm.).

A Tv. 4.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint a Tvm.
16.  §-ának (6) be kez dé se ér tel mé ben az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za ta meg ho -
za ta lá nak idõ pont ját – an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en ha -
la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben közzétett egyedi
határozattal állapítja meg.

Az Eu ró pai Bi zott ság 2009. jú li us 14-én ar ról tá jé koz -
tat ta a Ma gyar Fe let, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
– a pénz ügyi vál ság súj tot ta ház tar tá sok meg se gí té sét cél -
zó ma gyar la kás hi tel-tá mo ga tá si prog ram ra vo nat ko zó –
jó vá ha gyó határozat 2009. július 13-án született meg.

A fen ti ek re te kin tet tel meg ál la pí tom, hogy az Eu ró pai Bi -
zott ság – a pénz ügyi vál ság súj tot ta ház tar tá sok meg se gí té sét
cél zó ma gyar la kás hi tel-tá mo ga tá si prog ram ra vo nat ko zó –
jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak idõ pont ja 2009. jú li us 13-a.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 90 000 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 162 500 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 200 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 325 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 425 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 737 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ...................................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 101 250 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 178 750 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 365 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 477 500 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 812 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég sze rû alá írás
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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
cí mû 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 Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
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.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

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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