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Sze mé lyi hí rek

Ki tün te té sek

Nem ze ti ün ne pünk már ci us 15-e al kal má ból a mi nisz ter

„Kozma László-díjat”

ado má nyo zott

Se ress Zol tán nak, a Mi nisz te ri hi va tal fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek, és

Egyed Lász ló nak, a Cso dák Pa lo tá ja ve ze tõ jé nek;

„Puskás Tivadar-díjat”

ado má nyo zott

Bán hi di Fe renc nek, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
 Tanácsának tag ja ré szé re;

„Neumann János-díj az Információs Társadalomért”
szakmai díjat

ado má nyo zott

Prof. dr. Fa lus And rás nak, a Sem mel we is Egye tem
 Genetikai- Sejt és Im mun bi o ló gi ai In té zet ve ze tõ jé nek;

„e-Magyarország-díjat”

ado má nyo zott

dr. Nagy Bé lá nak, Med gye segy há za pol gár mes te ré nek.

El is me ré sek

Nem ze ti ün ne pünk már ci us 15-e al kal má ból a mi nisz ter

„Az Információs Társadalomért” szakmai érmet

ado má nyo zott

dr. Szász Dé nes nek, Ma gyar or szág ha nui nagyköve -
tének;

ki ma gas ló an ered mé nyes szak mai te vé keny sé ge el is -
me ré sé ül a mi nisz ter

„A Magyar Informatikáért” szakmai érmet

ado má nyo zott

Cser mely Ákos nak, a Má dia Hun gá ria el nö ké nek,
dr. Raf fai Má ri á nak, a Ne u mann Já nos Számítógép-

 tudományi Tár sa ság al el nö ké nek,
Roz go nyi Krisz ti ná nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

Ta ná csá nak tag ja ré szé re,
dr. Soly már Ká roly nak, a Sza bá lyo zá si fõ osz tály fõ osz -

tály ve ze tõ-he lyet te sé nek és
Nyí rõ And rás nak, a Rin gi er Lap ki adó mun ka tár sá nak;

„A Magyar Hírközlésért” szakmai érmet

ado má nyo zott

Bán ku ti Gá bor nak, a Ma gyar Rá dió tu dó sí tó já nak,

Dió sze gi Jó zsef nek, a Napi Gaz da ság c. fo lyó irat mun -
ka tár sá nak,

dr. Eré nyi Ist ván nak, az EU ügyek fõ osz tály fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek,

Ha lász Ist ván nak, a Köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri hi va tal
ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Kiss Gá bor nak, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal ve ze tõ
mun ka tár sá nak,

Mát rai Gá bor nak, a UPC Ma gyar or szág Kft. ve zér igaz -
ga tó-he lyet te sé nek,

No vácz ky Lász ló nak, a Köz gaz da sá gi és költ ség ve té si
fõ cso port ve ze tõ jé nek,

Lé vay Örs nek, az An ten na Hun gá ria Rt. igaz ga tó sá ga
el nö ké nek,

Oszo li Já nos né nak, a Hu mán po li ti kai fõ osz tály fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Si mon Dá vid nak, a Po li ti kai ál lam tit ká ri hi va tal fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Szi vi Lász ló nak, a Ma gyar Pos ta Rt. üz le ti ve zér igaz ga -
tó-he lyet te sé nek és

Vas vá ri né dr. Meny hárt Évá nak, a Ma gyar Te le kom
sza bá lyo zói kap cso la tok és ár po li ti ka igaz ga tó já nak.

„Az Információs Társadalomért” szakmai érmet

ado má nyo zott

dr. Bíró Sza bolcs nak, a Ka bi net iro da po li ti kai ta nács -
adó já nak,

dr. Bor bá ra Mar cell nak, az IT Kht. köz pon ti ko or di ná -
ci ós ve ze tõ jé nek,

Ke rin ger Zsolt nak, a Szom bat he lyi Ön kor mány zat
 Informatikai ve ze tõ jé nek,

Si mon And re á nak, a Kom mu ni ká ci ós és PR iro da fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Sza bó Szer gej nek, a Jövõ Háza Prog ram igazgató -
jának és

Vi csek Fe renc nek, a Klub rá dió fõszerkesztõ-helyette -
sének.
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A Mi nisz té rium fel ada ta i nak és cél ja i nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé gé ért a minisz ter

„Miniszteri Elismerõ Oklevelet”

ado má nyo zott

An tal And re á nak, a Kül kap cso la tok fõ osz tá lya ve ze -
tõ-ta ná cso sá nak,

Ba logh Is tván né nak, a Köz igaz ga tá si fõ osz tály ve ze -
tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Cseh Zsó fi á nak, a Kül kap cso la tok fõ osz tá lya fo gal ma -
zó já nak,

Dan csa Ist ván nak, a Köz be szer zé si ön ál ló osz tály fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

Dé nes Zol tán nak, az IT Kht. re gi o ná lis irodavezetõ -
jének,

dr. Do mon kos Már tá nak, az El len õr zé si fõ osz tály fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Dúll Gá bor nak, a Nagy ka ni zsai Kór ház or vos igaz -
ga tó já nak,

Fej ér Yvett nek, a Ka bi net iro da mun ka tár sá nak,
Gra bant Pé ter nek, az IT Kht. re gi o ná lis iro da ve ze tõ jé -

nek,
Gyõ ri Fe renc nek, a Gaz da sá gi és üze mel te té si fõ osz tály 

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,
Kaj zin ger Er vin nek, az EU ügyek fõ osz tály fõ osz tály -

ve ze tõ-he lyet te sé nek,
Kas sa Gyu lá nak, a Gaz da sá gi és üze mel te té si fõ osz tály

fõ osz tály ve ze tõ jé nek,
Kirch kesz ner Ág nes nek, a Jövõ Háza mun ka tár sá nak,
La ka tos Ist ván nak, az IT Kht. re gi o ná lis irodavezetõ -

jének,
Len gyel Pé ter, brüssze li szak at ta sé nak,
Lõ vey Ist ván nak, a T-mo bi le Ma gyar or szág mun ka tár -

sá nak,
Mol nár Lász ló nak, a Pus kás Ti va dar Ala pít vány mun -

ka tár sá nak,
Mol nár Pé ter nek, a Kö zép-Eu ró pa Egye tem mun ka tár -

sá nak,
Pas kó Lász ló né nak, a Kül kap cso la tok fõ osz tá lya fõ -

mun ka tár sá nak,
dr. Pál And rás nak, a Mil le ná ris Kht. fel ügye lõ-bi zott sá -

ga el nö ké nek,
Sáf rány né Szi ge ti Má ri á nak, a Hu mán po li ti kai fõ osz -

tály cím ze tes fõ mun ka tár sá nak,
Sal la y né Ber ner Te réz nek, a szlo vá ki ai ma gyar koalí -

ciós párt in for ma ti kai ve ze tõ jé nek,
Schiff Zsu zsan ná nak, a Mi nisz te ri hi va tal mun ka tár sá -

nak,
Szab lics Ka ro lin nak, a Mi nisz te ri hi va tal ta ná cso sá nak,
Sza bó And rás nak, a Mû kö dés fej lesz té si iro da fõ osz -

tály ve ze tõ jé nek,
dr. Sza lai And rás nak, az IT Kht. re gi o ná lis iro da ve ze tõ -

jé nek,

Ti chy Má ri á nak, a Gaz da sá gi és üze mel te té si fõ osz tály
ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Vári Pé ter nek, a Pi ac fej lesz té si fõ osz tály fõ osz tály ve -
ze tõ jé nek és

Vár ko nyi Ger gely nek, a Kül kap cso la tok fõ osz tá lya
 tanácsosának.

Jog sza bá lyok

2006. évi XX.

t ö r v é n y

a frekvenciagazdálkodásról szóló 
1993. évi LXII. törvény módosításáról*

1. § A frek ven cia gaz dál ko dás ról szóló 1993. évi
LXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) 5/A. §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács ja vas la tot tesz a Kor mány nak az info-
 kommunikáció (in for ma ti ka-hír köz lés-mé dia) te rü le tén:

a) az in for má ci ós tár sa da lom ki ala kí tá sá nak prog ram -
já val, az in for má ci ós kul túr a el ter jesz té sé vel, az in for má -
ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó stra té gi ai dön té sek kel;

b) a ku ta tás-fej lesz tés irány vo na lá nak meg ha tá ro zá sá -
val; va la mint

c) a tár sa dal mi szem lé let mód és kul túr a ter jesz té sé vel
kap cso lat ban; to váb bá

d) a hír köz lé si piac sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sá ra, a
 piacon mû kö dõk esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té sé re;

e) a kor mány za ti és a pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás
össz hang já nak biz to sí tá sá ra;

f) a rá dió-táv köz lé si vi lág- és kör ze ti ér te kez le te ken
kép vi se len dõ ma gyar ál lás pont ra.”

2. § Az Ftv. 5/A. §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(9) be kez dés
szá mo zá sa (5)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(4) A Ta nács ja vas la tát, illetve vé le mé nyét a mi nisz ter
– egyet ér té sé vel, tá mo ga tó ja vas la tá val vagy ész re vé te lé -
vel – to váb bít ja a Kor mány hoz.”

3. § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.



2006. évi XXXIX.

t ö r  v é n y

az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO)
létrehozásáról  szóló, Hágában, 1993. június 23.

napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt
Módosító Okiratának kihirdetésérõl*

(kivonatos közlés)

[A Magyar Köztársaságnak az Európai Rádiótávközlési
Hivatal (ERO) létrehozásáról  szóló, Hágában,

1993. június 23. napján kelt Egyezményhez való
csatlakozási okiratának letétbe helyezése

1997. február 14. napján megtörtént, az Egyezmény
a Magyar Köztársaság vonatkozásában

1997. április 1. napján
hatályba lépett.]

1.  § Az Or szág gyû lés az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va -
tal (ERO) lét re ho zá sá ról  szóló, Há gá ban, 1993. jú ni us 23.
nap ján kelt Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez mény)
e tör vénnyel ki hir de ti.

Egyez mény
az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO)

lét re ho zá sá ról

A je len Egyez mény Ré szes Ál la mai (a továb biak ban:
„Szer zõ dõ Fe lek”),

el is mer ve a rá dió frek ven ci ás spekt rum irán ti nö vek võ
igényt és annak szük sé ges sé gét, hogy ezt a rit ka ter mé sze ti 
erõ for rást a leg ha té ko nyab ban hasz nál ják fel,

alá húz va en nél fog va, hogy a Pos tai és Táv köz lé si Igaz -
ga tá sok Euró pai Ér te kez le te (a továb biak ban: CEPT) ál tal
lét re ho zott je len le gi me cha niz mu so kat meg kell erõ sí te ni
és el kell lát ni az ah hoz szük sé ges ál lan dó erõ for rá sok kal,
ame lyek kel el vé gez he tõ a frek ven cia igé nyek hosszú táv ra
 szóló elem zé se, amely ré vén le he tõ vé vá lik a frek ven cia -
spekt rum leg ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa, a szol gál ta tá sok
és fel hasz ná lók ré szé rõl fel me rü lõ igé nyek idõ ben tör té nõ
szám ba vé te le az ipar i fej lõ dés és a szab vá nyok fej lõ dé se
alap ján,

el ha tá roz va egy ál lan dó nem pro fit szer zõ in téz mény lét -
re ho zá sát, amely tá mo gat ja a CEPT Euró pai Rá dió táv köz -
lé si Bi zott sá gát (a továb biak ban: „ERC”), amely nek fel -
ada tai a rá dió táv köz lé si po li ti kák fej lesz té sé re és a frek -
ven cia el osz tás és a rá dió táv köz lés sel kap cso la tos tech ni -

kai kér dé sek ko or di ná lá sá ra irá nyul nak, be le ért ve az ûr -
táv köz lést is,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

Az ERO létrehozása

(1) Az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va talt (a továb biak -
ban: ERO) ezen nel meg ala pít juk.

(2) Az ERO szék he lye Kop pen há gá ban, Dá ni á ban van.

2. cikk

Az ERO céljai

Az ERO vál jon a rá dió táv köz lés szak ér tõ köz pont já vá,
tá mo gas sa és ta ná csa i val se gít se az ERC-t.

3. cikk

Az ERO funkciói

(1) Az ERO funk ci ói az aláb bi ak:
1. gyúj tó pont ként mû kö dõ szak ér tõi köz pon tot al kot,

amely meg je lö li a rá dió táv köz lés prob le ma ti kus te rü le te it,
illetve új le he tõ sé ge it és en nek meg fele lõen ta ná csok kal
tá mo gat ja az ERC-t;

2. euró pai szin tû hosszú távú ter ve ket ké szít a rá dió -
frek ven cia spekt rum jö võ be ni hasz ná la tá ra;

3. kap cso la tot tart a nem ze ti frek ven cia gaz dál ko dá si
ha tó sá gok kal;

4. ko or di nál ja a cse lek vést és irá nyí tást biz to sí t a ku ta -
tá si prog ra mok hoz;

5. kon zul tá ci ó kat ve zet a frek ven cia spekt rum egyes ré -
sze i rõl, illetve az ah hoz kap cso ló dó kér dé sek rõl;

6. se gí ti az ERC-t és Mun ka cso port ja it az egyes kon -
zul tá ci ós ta lál ko zók meg szer ve zé sé ben;

7. al kal maz za a kon zul tá ci ós ta lál ko zók rész vé te li kri -
té ri u ma it;

8. nyil ván tar tást ve zet a leg fon to sabb ERC lé pé sek rõl
és a CEPT vo nat ko zó Aján lá sa i ról és Dön té se i rõl;

9. rend sze res idõ kö zön ként ál la pot je len té sek kel lát ja
el az ERC-t; és

10. kap cso la tot tart az Euró pai Kö zös sé gek kel és az
Euró pai Sza bad ke res ke del mi Tár su lás sal.

(2) A fen ti fel ada tok nak a kon zul tá ci ós ta lál ko zók hoz
kap cso ló dó vég re haj tá sa so rán az ERO ki fej lesz ti és fenn -
tart ja azo kat a mo dern el já rá so kat, ame lyek arra szol gál -
nak, hogy le he tõ vé te gye a rá dió táv köz lés hasz ná la tá ban
mar kán san ér de kelt euró pai szer ve ze tek szá má ra – bele -
értve a mi nisz té ri u mo kat, a köz szol gá la ti rá dió táv köz lés
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mû köd te tõ it, a gyár tó kat, a ma gán há ló za tok fel hasz ná ló it
és üze mel te tõ it, a szol gál ta tó kat, a ku ta tá si in téz mé nye ket, 
vagy az ilyen fe lek cso port ja it kép vi se lõ nor ma al ko tó tes -
tü le te ket vagy szer ve ze te ket –, hogy elõ fi zet hes se nek az
õket ér dek lõ rend sze res in for má ci ók ra és részt ve hes se nek 
eze ken a kon zul tá ci ós ta lál ko zó kon az egyé ni ér de ke ik nek 
meg fe le lõ mél tá nyos mó don.

(3) Az 1. be kez dés ben em lí tett funk ci ók mel lett az ERO
ál ta lá ban éves rend sze res ség gel a 2. be kez dés ben em lí tett
szer ve ze tek szá má ra nyi tott ta lál ko zót szer vez, hogy le he -
tõ sé get biz to sít son az ERC és az ERO te vé keny sé gé nek és
jö ven dõ mun ka prog ram ja i nak meg vi ta tá sá ra.

4. cikk

Jogi státusz és kiváltságok

(1) Az ERO jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik. Az ERO
tel jes jog ké pes ség gel bír funk ci ói gya kor lá sá hoz és cél jai
el éré sé hez, és töb bek kö zött joga van:

1. szer zõ dést köt ni;
2. meg sze rez ni, bér be ad ni, bir to kol ni és el ide ge ní te ni

ingó és in gat lan tu laj do no kat;
3. jogi el já rá sok ban részt ven ni; és
4. egyez mé nye ket köt ni ál la mok kal és nem zet kö zi

szer ve ze tek kel.

(2) Az ERO Hi va tal ve ze tõ je és Ve ze tõ Tes tü le te ki vált -
sá gok kal és men tes sé gek kel ren del kez nek Dá ni á ban,
ahogy azo kat az ERO és a Dán Kormány kö zöt ti Szék hely
Meg álla po dás rög zí ti.

(3) Más or szá gok ugyan csak ad hat nak ha son ló ki vált sá -
go kat és men tes sé ge ket az ERO-nak az il le tõ or szá gok ban
fo lyó te vé keny sé ge tá mo ga tá sá hoz, kü lö nös te kin tet tel az
ERO Hi va tal ve ze tõ jé nek és Ve ze tõ Tes tü le té nek hi va ta los
mi nõ sé gük ben tett ki je len té se ik kel vagy le ír tak kal, illetve
va la mennyi cse lek mé nye ik kel kap cso la tos mentessé gükre.

5. cikk

Az ERO szervei

Az ERO a Ta nács ból és a Hi va tal ve ze tõ bõl áll, akit a
Ve ze tõ Tes tü let tá mo gat.

6. cikk

A Tanács

(1) A Ta nács va la mennyi Szer zõ dõ Fél vo nat ko zó
 Rádiófrekvencia-gazdálkodási Ha tó sá ga i nak kép vi se lõ i -
bõl áll.

(2) Az ERC El nö ke a Ta nács El nö ke. Ha az ERC El nö ke 
olyan or szág pol gár a, amely nem Ré sze se a je len Egyez -

mény nek, a Ta nács a ta gok kö zül vá laszt El nö köt. Az El -
nök nek joga van a Ta nács ne vé ben el jár ni.

(3) Az Euró pai Kö zös sé gek Bi zott sá gá nak és az Euró -
pai Sza bad ke res ke del mi Tár su lás Tit kár sá gá nak kép vi se -
lõi meg fi gye lõi mi nõ ség ben részt ve het nek a Ta nács ülé -
se in.

7. cikk

A Tanács funkciói

(1) A Ta nács az ERO leg fõbb dön tés ho zó szer ve és mint 
ilyen:

1. meg ha tá roz za az ERO po li ti ká ját a tech ni kai és irá -
nyí tá si kér dé sek ben;

2. el fo gad ja a mun ka prog ra mot, a költ ség ve tést és az
el szá mo lá so kat;

3. meg ha tá roz za a sze mély zet lét szá mát;
4. ki ne ve zi a Hi va tal ve ze tõt és a Ve ze tõ Tes tü le tet;
5. az ERO ne vé ben szer zõ dé se ket és meg ál la po dá so kat 

köt;
6. a 15. és 20. cik kel össz hang ban mó do sí tá so kat esz -

kö zöl az Egyez mény ben; és
7. az Egyez mény ke re te in be lül min den in téz ke dést

meg tesz az ERO cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

(2) A Ta nács kö te les ki dol goz ni az ERO és szer vei pon -
tos mû kö dé sé hez szük sé ges sza bá lyo kat.

8. cikk

A szavazás szabályai

(1) A Ta nács dön té se it amennyi re csak mód van rá, kon -
szen zus sal kell meg hoz ni. Ha a kon szen zus ra nincs mód, a
dön tést a le adott sú lyo zott sza va za tok két har ma dá val kell
meg hoz ni.

(2) A Ta nács sza va za ta i nak sú lyo zá sa az A. mel lék let
sze rint tör té nik.

(3) A je len Egyez mény mó do sí tá sá ra – be le ért ve a Mel -
lék le te ket is – tett ja vas la to kat ak kor kell tár gyal ni, ha a
Szer zõ dõ Fe lek összes sú lyo zott sza va za tá nak leg alább
25%-ának tá mo ga tá sát él ve zik.

(4) A Ta nács va la mennyi dön té sé hez ha tá ro zat ké pes -
ség re van szük ség, ami

1. az Egyez mény és Mel lék le tei mó do sí tá sa ese tén az
összes Szer zõ dõ Fél sú lyo zott sza va za ta i nak leg alább két -
har ma da;

2. más dön té sek ese tén az összes Szer zõ dõ Fél sú lyo -
zott sza va za ta i nak leg alább a fele.

(5) A Ta nács meg fi gye lõi részt ve het nek a vi tá ban, de
sza va za ti jog gal nem ren del kez nek.
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9. cikk

A Hivatalvezetõ és a Vezetõ Testület

(1) A Hi va tal ve ze tõ az ERO tör vényes kép vi se lõ je ként
lép fel és joga van a Ta nács ál tal meg sza bott kor lá tok kö -
zött szer zõ dé se ket köt ni az ERO ne vé ben. A Hi va tal ve ze -
tõ tel jes egé szé ben vagy rész le ge sen át ru ház hat ja jo ga it a
Hi va tal ve ze tõ-he lyet tes re.

(2) A Hi va tal ve ze tõ fe le l az ERO va la mennyi bel sõ és
kül sõ te vé keny sé gé nek az Egyez mény, a Szék hely Meg -
álla po dás, a mun ka prog ram, a költ ség ve tés és a Ta nács ál -
tal meg ha tá ro zott di rek tí vák és irány vo nal sze rin ti meg fe -
le lõ el vég zé sé ért.

(3) A Ve ze tõ Tes tü let re vo nat ko zó sza bá lyo kat a
 Tanácsnak kell ki dol goz ni.

10. cikk

A munkaprogram

Az ERO há rom évet fel öle lõ mun ka prog ram ját éven te
kell jó vá hagy nia a Ta nács nak az ERC ja vas la ta alap ján.
A prog ram elsõ évé nek ele gen dõ ada tot kell tar tal maz nia
ah hoz, hogy le he tõ vé te gye az ERO költ ség ve té sé nek el fo -
ga dá sát.

11. cikk

A költségvetés és az elszámolás

(1) Az ERO pénz ügyi éve ja nu ár 1-jé tõl a kö vet ke zõ de -
cem ber 31-éig tart.

(2) A Hi va tal ve ze tõ fe le l az ERO éves költ ség ve té sé nek 
és éves el szá mo lá sá nak el ké szí té sé ért és meg fe le lõ meg -
tár gya lá sa és el fo ga dá sa cél já ból a Ta nács elé terjeszté -
séért.

(3) A költ ség ve tést a 10. cikk alap ján ki dol go zott mun -
ka prog ram kö ve tel mé nye i nek figye lembe véte lével kell el -
ké szí te ni. A költ ség ve tés be nyúj tá sá nak és el fo ga dá sá nak
me net rend jét, a vo nat ko zó évet meg elõ zõ en a Ta nács nak
kell meg ha tá roz nia.

(4) A rész le tes pénz ügyi sza bá lyok cso mag ját a Ta nács -
nak kell meg ál la pí ta nia. A sza bá lyok nak tar tal maz ni uk
kell egye bek kö zött az ERO éves el szá mo lá sai be nyúj tá sá -
nak és el fo ga dá sá nak me net rend jét és az el szá mo lá sok el -
len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

12. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

(1) Az ERO tõ ke rá for dí tá sa it és fo lyó mû kö dé si költ sé -
ge it – el te kint ve a Ta nács ülé se ké tõl – a Szer zõ dõ Fe lek fe -
de zik, akik a költ sé ge ket az Egyez mény szer ves ré szét ké -
pe zõ A. mel lék let ben sze rep lõ hoz zá já ru lá si egy sé gek
alap ján oszt ják meg.

(2) Ez nem zár ja ki, hogy az ERO a Ta nács dön té se alap -
ján ne vé gez zen mun kát költ ség té rí té ses ala pon har ma dik
fél ré szé re.

(3) A Ta nács ülé se i nek költ sé ge it annak az or szág nak a
Frek ven cia gaz dál ko dá si Ha tó sá ga fe de zi, ahol az ülést
tart ják. Az uta zá si és meg él he té si költ sé ge ket a kép vi selt
ha tó sá gok té rí tik.

13. cikk

A Szerzõdõ Felek

(1) Egy Ál lam vagy a 14. vagy a 15. be kez dés sze rin ti
el já rás ré vén vál hat az Egyez mény sze rin ti Szer zõ dõ Fél lé.

(2) Arra az Ál lam ra, amely az Egyez mény Szer zõ dõ Fe -
lé vé vá lik, a 15. be kez dés alap ján mó do sí tott A. mel lék let -
ben sze rep lõ hoz zá já ru lá si egy sé get kell al kal maz ni.

14. cikk

Az aláírás

(1) Bár mely Ál lam, amely nek Táv köz lé si Ha tó sá ga tag -
ja a CEPT-nek, Szer zõ dõ Fél le het, ha

1. az alá írás kor nem je len te nek be fenn tar tást a ra ti fi ká -
ció, az el fo ga dás vagy jó vá ha gyás vo nat ko zá sá ban;

2. ha a ra ti fi ká ci ó tól, az el fo ga dás tól vagy a jó vá ha -
gyás tól függ az alá írás, ra ti fi ká ció, el fo ga dás vagy jó vá ha -
gyás után.

(2) A je len Egyez mény 1993. jú ni us 23-ai hatályba -
lépéséig nyit va áll az alá írás ra, azt köve tõen a csatlako -
zásra.

15. cikk

Csatlakozás

(1) Az Egyez mény nyit va áll a csat la ko zás ra min den
olyan ál lam szá má ra, amely nek Táv köz lé si Ha tó sá ga tag ja 
a CEPT-nek.
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(2) A csat la ko zó Ál lam mal foly ta tott kon zul tá ci ók után
a Ta nács nak el kell fo gad nia az A. mel lék let szük sé ges
mó do sí tá sát. Nem szá mít va a 2. és a 20. be kez dést, a mó -
do sí tás nak azt a na pot kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján
kell ha tály ba lép nie, ami kor a Dán Kormány meg kap ta az
il le tõ Ál lam csat la ko zá si ok ira tát.

(3) A csat la ko zá si ok irat nak ki kell fe jez ni, hogy a csat -
la ko zó Ál lam egyet ért az A. mel lék let el fo ga dott mó do sí -
tá sá val.

16. cikk

Hatálybalépés

(1) A je len Egyez mény azt a na pot kö ve tõ má so dik hó -
nap elsõ nap ján lép élet be, ami kor a Dán Kormány kel lõ
szá mú alá írást, illetve ha szük sé ges, ra ti fi ká ci ós ok ira tot,
el fo ga dást vagy jó vá ha gyást ka pott a Szer zõ dõ Fe lek tõl,
úgy, hogy az A. mel lék let ben sze rep lõ ma xi má li san le het -
sé ges hoz zá já ru lá si egy ség bõl leg alább 80%-ot biz to sít -
son.

(2) Mi u tán a je len Egyez mény élet be lé pett, annak elõ -
írásai min den utó lag csat la ko zott Szer zõ dõ Fél re néz ve
kö te le zõk azt a na pot kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já tól
kezd ve, ami kor a Dán Kormány meg kap ta az il le tõ Ál lam
ra ti fi ká ci ós, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok -
ira tát.

17. cikk

Felmondás

(1) Az után, hogy a je len Egyez mény már két éve ha tály -
ba lé pett, bár mely Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja azt a Dán
Kor mány nak kül dött írá sos ér te sí tés ben, amely nek a fel -
mon dás ról ér te sí te nie kell a Ta ná csot, a Szer zõ dõ Fe le ket
és a Hi va tal ve ze tõt.

(2) A fel mon dás a 11. cikk elsõ be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö vet ke zõ tel jes pénz ügyi év le jár ta kor lép ha tály -
ba, at tól a nap tól szá mít va, ami kor a Dán Kormány a fel -
mon dó ok mányt meg kap ta.

18. cikk

A Szerzõdõ Felek jogai és kötelességei

(1) A je len Egyez mény ren del ke zé sei nem sért he tik az
egyes Szer zõ dõ Fe lek szu ve re ni tá sát sa ját táv köz lé sük
sza bá lyo zá sá ban.

(2) Min den Szer zõ dõ Fél, amely tag ja az Euró pai Gaz -
da sá gi Kö zös ség nek, az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i vel össz -
hang ban hajt ja vég re az Egyez ményt.

(3) Az Egyez mény hez nem le het fenn tar tást fûz ni.

19. cikk

A viták rendezése

Min den, a je len Egyez mény, illetve Mel lék le te i nek ér -
tel me zé sét vagy al kal ma zá sát il le tõ vi tát, ame lyet a Ta nács 
jó szol gá la ta i val nem si ke rült ren dez ni, a fe lek nek a je len
Egyez mény szer ves ré szét ké pe zõ B. mel lék let nek meg -
fele lõen, vá lasz tott bí ró ság elé kell vin ni ük.

20. cikk

Módosítások

(1) A Ta nács az Egyez ményt érin tõ mó do sí tá so kat az zal 
a fel té tel lel fo gad hat ja el, hogy azo kat va la mennyi Szer zõ -
dõ Fél írás ban meg erõ sí ti.

(2) A mó do sí tá sok va la mennyi Szer zõ dõ Fél re néz ve
ha tály ba lép nek a har ma dik hó nap elsõ nap ján, azt a na pot
köve tõen, ami kor a Dán Kormány ér te sí tet te a Szer zõ dõ
Fe le ket, hogy va la mennyi Szer zõ dõ Fél tõl meg kap ta a ra -
ti fi ká ci ós, el fo ga dá si vagy jó vá ha gyá si ok ira to kat.

21. cikk

A letéteményes

(1) Az Egyez mény ere de ti jét, az egy mást kö ve tõ mó do -
sí tá sok kal, ra ti fi ká ci ós, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat -
la ko zá si ok ira tok kal a Dán Kormány le vél tá rá ban kell le -
tét be he lyez ni.

(2) A Dán Kormány kö te les egy hi te les pél dányt biz to sí -
ta ni az Egyez mény és a Ta nács ál tal el fo ga dott bár mely
mó do sí tás szö ve gé bõl, va la mennyi Ál lam nak, amely alá ír -
ta az Egyez ményt, vagy csat la ko zott hoz zá és a CEPT Hi -
va ta la El nö ké nek. Tá jé koz ta tá sul to váb bi pél dá nyo kat kell 
kül de nie a Nem zet kö zi Táv köz lé si Egye sü let Fõ tit ká rá -
nak, a CEPT Össze kö tõ Iro dá já nak, az Euró pai Kö zös ség
el nö ké nek és az Euró pai Sza bad ke res ke del mi Tár su lás Fõ -
tit ká rá nak.

(3) A Dán Kormány kö te les ér te sí te ni va la mennyi, az
Egyez ményt alá író, vagy ah hoz csat la ko zó Ál la mot és a
CEPT Hi va ta lá nak El nö két min den alá írás ról, ra ti fi ká ci ó -
ról, el fo ga dás ról, jó vá ha gyás ról vagy fel mon dás ról, va la -
mint az Egyez mény hatályba lépésérõl és min den mó do sí -
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tás ról. A Dán Kormány kö te les to váb bá ér te sí te ni va la -
mennyi az Egyez ményt alá író, vagy ah hoz csat la ko zó Ál -
la mot és a CEPT Hi va ta lá nak El nö két min den csat la ko zás
hatályba lépésérõl.

En nek hi te lé ül az arra meg fele lõen meg ha tal ma zott
alul írott kép vi se lõk alá ír ták a je len Egyez ményt.

Kelt Há gá ban, 1993. jú ni us 23-án, egy an gol, fran cia és
né met nyel vû pél dány ban, ame lyek mind egyi ke egy for -
mán hi te les.

„A” Melléklet

A pénz ügyi hoz zá já ru lá sok és a sú lyo zott sza va za tok
ki szá mí tá sá nak alap já ul hasz nált hoz zá já ru lá si

egy sé gek

25 egy ség: Fran cia or szág Spa nyol or szág
Né met or szág Egye sült Ki rály ság
Olasz or szág

15 egy ség: Svájc
10 egy ség: Auszt ria Hol lan dia

Bel gi um Nor vé gia
Dá nia Por tu gá lia
Finn or szág Svéd or szág
Gö rög or szág Tö rök or szág
Lu xem burg

5 egy ség: Ír or szág
1 egy ség: Al bá nia Mál ta

Bul gá ria Mol do va
Cseh or szág Mo na co
Hor vát or szág Len gyel or szág
Cip rus Ro má nia
Ma gyar or szág San Ma ri no
Iz land Szlo vé nia
Li ech tens te in Va ti kán Vá ros
Lit vá nia

„B” Melléklet

Vá lasz tott bí ró sá gi el já rás

(1) Az Egyez mény 19. be kez dé sé ben hi vat ko zott vita
el dön té sé re Vá lasz tott Bí ró sá got kell lét re hoz ni, az aláb bi
be kez dé sek figye lembe véte lével:

(2) A ré szes ál la mok bár me lyi ke csat la koz hat bár me -
lyik fél hez a vá lasz tott bí ró sá gi vi tá ban.

(3) A Bí ró ság há rom tag ból áll. A vi tá ban érin tett min -
den fél kö te les ki je löl ni egy vá lasz tott bí rót két hó na pon
be lül azt a na pot köve tõen, hogy va la me lyik fél vá lasz tott
bí ró ság igény be vé te lét kér te. Az elsõ két vá lasz tott bíró
kö te les a má so dik vá lasz tott bíró ki ne ve zé sét kö ve tõ hat
hó na pon be lül ki je löl ni a har ma dik vá lasz tott bí rót, aki a
Bí ró ság El nö ke lesz. Amennyi ben a két vá lasz tott bíró

egyi két a meg sza bott idõ alatt nem si ke rült ki je löl ni, ak kor 
bár me lyik fél ké ré sé re a je lö lést az Ál lan dó Vá lasz tott Bí -
ró ság Fõ tit ká ra te szi meg. Ugyan ezt az el já rást kell al kal -
maz ni, ha a Vá lasz tott Bí ró ság El nö két a meg sza bott ha -
tár idõ alatt nem je löl ték ki.

(4) A Vá lasz tott Bí ró ság meg ha tá roz za szék he lyét és ál -
la pít ja meg el já rá si sza bá lya it.

(5) A Bí ró ság nak dön té sét a nem zet kö zi jog gal össz -
hang ban kell meg hoz nia és az Egyez mé nyen és az ál ta lá -
nos jog el ve ken kell ala pul nia.

(6) Mind egyik fél vi se li az ál ta la ki je lölt vá lasz tott bí ró -
val kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint a Bí ró ság elõt ti kép -
vi se let költ sé ge it. A Vá lasz tott Bí ró ság El nö ké vel kap cso -
la tos költ sé ge ket a vita részt ve või egyen lõ arány ban oszt -
ják meg.

(7) A Bí ró ság dön té sét a tag jai több sé gé vel kell meg -
hoz ni, akik nem tar tóz kod hat nak a sza va zás tól. Ez a dön -
tés vég le ges és kö te le zõ a vi tá ban részt ve võ va la mennyi
fél szá má ra és fel leb be zés nek he lye nincs. A fe lek kö te le -
sek ha la dék ta la nul ele get ten ni a dön tés nek. Amennyi ben
vita ala kul na ki ér tel me zé sé rõl vagy ér vé nye sü lé si te rü le -
té rõl, a Bí ró ság nak ér tel mez nie kell a dön tést a vita bár -
mely részt ve võ jé nek.”

3.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról
 szóló, Há gá ban, 1993. jú ni us 23. nap ján kelt Egyez mény
2002. de cem ber 17-én kelt Mó do sí tó Ok ira ta (a továb biak -
ban: Mó do sí tó Ok irat) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

4.  § Az Or szág gyû lés a Mó do sí tó Ok ira tot ezzel a tör -
vénnyel ki hir de ti.

Az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO)
lét re ho zá sá ról szóló Egyez mény Mó do sí tó Ok ira ta

Az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) (Hága,
1993) lét re ho zá sá ról  szóló Egyez mény Szer zõ dõ Fe lei,

figye lembe véve, hogy
az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal Ta ná csa a 2002. áp -

ri lis 8-án és 9-én, Kop pen há gá ban meg tar tott 14. ren des
ülé sén az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) (Hága,
1993) lét re ho zá sá ról  szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról dön -
tött, az em lí tett Egyez mény 20. cik ké ben fog lalt ren del ke -
zé sek nek meg fele lõen,
meg ál la pod tak, hogy

1. cikk

Mó do sít ják az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO)
(Hága, 1993) lét re ho zá sá ról  szóló Egyez ményt (a továb -
biak ban: „az Egyez mény”) és a mó do sí tott Egyez mény
szö ve gé nek egy sé ges szer ke zet be fog lalt vál to za tát a je len
Ok irat hoz csa tol ják.
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2. cikk

Az Egyez mény 20. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek sze -
rint a mó do sí tott Egyez mény min den Szer zõ dõ Fél vo nat -
ko zá sá ban azon idõ pon tot kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba, ami kor a Dán Kormány ér te sí tet te a
Szer zõ dõ Fe le ket ar ról, hogy min den Szer zõ dõ Fél tõl
meg kap ta a ra ti fi ká lás ra, az el fo ga dás ra vagy a jó vá ha -
gyás ra vo nat ko zó ér te sí té se ket.

Fen ti ek hi te lé ül a Szer zõ dõ Fe lek alul írott és sza bály -
sze rû en fel ha tal ma zott kép vi se lõi alá ír ták a je len Ok ira tot, 
amely mó do sít ja az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal
(ERO) (Hága, 1993) lét re ho zá sá ról  szóló Egyez ményt.

Kelt Kop pen há gá ban, 2002. de cem ber hó nap 17. nap -
ján, egy-egy pél dány ban, an gol, fran cia és né met nyel ven;
min den egyes szö veg egy for mán hi te les.

Az Oszt rák Köz tár sa ság ré szé rõl
A Bol gár Köz tár sa ság ré szé rõl
A Hor vát Köz tár sa ság ré szé rõl
A Cip ru si Köz tár sa ság ré szé rõl
A Dán Ki rály ság ré szé rõl
Az Észt Köz tár sa ság ré szé rõl
A Finn Köz tár sa ság ré szé rõl
A Fran cia Köz tár sa ság ré szé rõl
A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ré szé rõl
A Gö rög Köz tár sa ság ré szé rõl
A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl
Az Iz lan di Köz tár sa ság ré szé rõl
Ír or szág ré szé rõl
Az Olasz Köz tár sa ság ré szé rõl
A Li ech tens te i ni Her ceg ség ré szé rõl
A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség ré szé rõl
A Mo na cói Her ceg ség ré szé rõl
A Hol land Ki rály ság ré szé rõl
A Nor vég Ki rály ság ré szé rõl
A Len gyel Köz tár sa ság ré szé rõl
A Por tu gál Köz tár sa ság ré szé rõl
Ro má nia ré szé rõl
A Szlo vák Köz tár sa ság ré szé rõl
A Spa nyol Ki rály ság ré szé rõl
A Svéd Ki rály ság ré szé rõl
A Sváj ci Ál lam szö vet ség ré szé rõl
A Tö rök Köz tár sa ság ré szé rõl
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga

ré szé rõl
A Va ti ká ni Vá ros ál lam ré szé rõl

Az Euró pai Hír köz lé si Hi va tal (ECO)
lét re ho zá sá ról szóló Egyez mény

Hága, 1993. június 23., módosítva Koppenhágában,
2002. április 9-én

A je len Egyez mény Ré szes Ál la mai (a továb biak ban:
„Szer zõ dõ Fe lek”),

az zal a ha tá ro zott szán dék kal, hogy egy olyan ál lan dó
jel le gû, nem nye re ség ori en tált in téz mény jöj jön lét re,
amely se gít sé get nyújt a Pos tai és Táv köz lé si Igaz ga tá sok
Euró pai Ér te kez le té nek (a továb biak ban: „CEPT”) a Ta -
gok kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té se és együtt mû kö dé sük
elõ se gí té se te kin te té ben, va la mint hoz zá já rul ah hoz, hogy
di na mi kus piac jöj jön lét re az euró pai pos tai és elekt ro ni -
kus hír köz lés te rü le tén,

figye lembe véve, hogy je len Egyez mény ké pe zi az
 Európai Rá dió táv köz lé si Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló
Egyez mény mó do sí tott szö ve gét, és hogy a je len Egyez -
mény ál tal lét re ho zott Hi va tal nak kell át vál lal nia az Euró -
pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) és az Euró pai Táv köz -
lé si Hi va tal (ETO) ko ráb bi kö te le zett sé ge it és fel ada ta it,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

Az Európai Hírközlési Hivatal létrehozása

(1) Ezen nel lét re jön az Euró pai Hír köz lé si Hi va tal
(a továb biak ban: „ECO”).

(2) Az ECO szék he lye: Kop pen há ga (Dá nia).

2. cikk

Az ECO célja

Az ECO pos tai és elekt ro ni kus hír köz lé si szak ér tõi köz -
pont, amely se gít sé get nyújt és ta ná cso kat ad a CEPT El -
nök sé ge és a CEPT Bi zott sá gai ré szé re.

3. cikk

Az ECO feladatköre

(1) Az ECO el sõd le ges fel adat kö ré be a kö vet ke zõk tar -
toz nak:

1. olyan szak ér tõi köz pont lét re ho zá sa, amely gyúj tó -
pont ként mû köd ve meg ha tá roz za a pos tai és elekt ro ni kus
hír köz lés prob le ma ti kus te rü le te it és új le he tõ sé ge it, és en -
nek meg fe le lõ ta ná csok kal lát ja el a CEPT El nök sé gét és a
CEPT Bi zott sá ga it;

2. az elekt ro ni kus hír köz lés ál tal euró pai szin ten hasz -
no sí tott kor lá tos erõ for rá sok jö võ be ni fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos hosszú távú ter vek ki dol go zá sa;

3. kap cso lat tar tás a meg fe le lõ nem ze ti ha tó sá gok kal;
4. sza bá lyo zá si kér dé sek ta nul má nyo zá sa a pos tai és

elekt ro ni kus hír köz lés te rü le tén;
5. kon zul tá ci ók foly ta tá sa konk rét té ma kö rök ben;
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6. nyil ván tar tás ve ze té se a CEPT Bi zott ság fon tos in -
téz ke dé se i rõl és a vo nat ko zó CEPT Dön té sek és Aján lá sok 
meg va ló sí tá sá ról;

7. hely zet je len té sek ké szí té se a CEPT Bi zott sá gok ré -
szé re rend sze res idõ kö zön ként;

8. kap cso lat tar tás az Euró pai Uni ó val és az Euró pai
Sza bad ke res ke del mi Tár su lás sal;

9. a CEPT El nök sé gé nek tá mo ga tá sa – töb bek kö zött –
a Rol ling Po li cy Agen da (Gör dü lõ Po li ti kai Na pi rend)
fenn tar tá sá ban;

10. tá mo ga tás és ta nul má nyok biz to sí tá sa a CEPT Bi -
zott sá gok ré szé re – töb bek kö zött – a Rol ling Po li cy Agen -
da alap ján a CEPT mun ka prog ram já ra vo nat ko zó ja vas lat -
té tel cél já ból;

11. a CEPT Mun ka cso port ja i nak és Pro jekt Csa pa ta i -
nak tá mo ga tá sa, kü lö nös te kin tet tel konk rét kon zul tá ci ós
ta lál ko zók meg szer ve zé sé re;

12. a CEPT irat tár le té te mé nye si fel ada tá nak el lá tá sa és 
a CEPT in for má ci ók meg fe le lõ ter jesz té se.

(2) A kon zul tá ci ós ta lál ko zók kal kap cso la tos fen ti fel -
adat kö rök gya kor lá sa so rán az ECO olyan nap ra kész el já -
rá so kat dol go z ki és tart fenn, ame lyek cél ja, hogy le he tõ -
vé te gyék a pos tai és elekt ro ni kus hír köz lés hasz ná la tá ban
meg fele lõen ér de kelt euró pai szer ve ze tek szá má ra, ide -
értve az ál lam i szer ve ket, a köz szol gá la ti üze mel te tõ ket, a
gyár tó kat, a fel hasz ná ló kat, va la mint a ma gán há ló zat üze -
mel te tõ ket, szol gál ta tó kat, a ku ta tó lé te sít mé nye ket és
szab vány ké szí tõ tes tü le te ket vagy ezen fe lek cso port ja it
kép vi se lõ szer ve ze te ket, hogy elõ fi zet hes se nek a szá muk -
ra rend sze re sen szük sé ges in for má ci ók ra, és konk rét ér -
dek lõ dé sü ket figye lembe véve, a mél tá nyos ság el vei sze -
rint részt ve hes se nek ezen kon zul tá ci ós ta lál ko zó kon.

(3) Az 1. be kez dés ben em lí tett fel adat kö rö kön túlme -
nõen, az ECO rend sze res ta lál ko zó kat szer vez, ame lyek
nyi tot tak a 2. be kez dés ben em lí tett szer ve ze tek elõtt, hogy
le he tõ sé get biz to sít son a CEPT Bi zott sá gok és az ECO te -
vé keny sé ge i nek és jö võ be li mun ka prog ram ja i nak a meg -
be szé lé sé hez.

4. cikk

Jogi státusz és elõjogok

(1) Az ECO jogi sze mély. Az ECO tel jes körû jog ké pes -
ség gel ren del ke zik, amely fel adat kö re gya kor lá sá hoz és
cél jai el éré sé hez szük sé ges, ne ve ze te sen:

1. szer zõ dé se ket köt het;

2. ingó és in gat lan va gyont sze rez het, bé rel het, tu laj -
don ban tart hat és ren del kez het az zal;

3. jogi el já rá sok ban fél ként ve het részt; és

4. meg ál la po dá so kat köt het ál la mok kal vagy nem zet -
kö zi szer ve ze tek kel.

(2) Az ECO igaz ga tó ja és al kal ma zot ti ál lo má nya az
ECO és a Dán Kormány kö zött az ECO szék he lyé vel kap -
cso lat ban lét re jött Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott elõ jo -
gok kal és men tes sé gek kel ren del ke zik Dá ni á ban.

(3) Más or szá gok ha son ló elõ jo go kat és men tes sé ge ket
biz to sít hat nak az ECO adott or szá gok ban foly ta tott te vé -
keny sé ge i nek tá mo ga tá sá hoz, kü lö nös te kin tet tel a jogi el já -
rá sok aló li men tes ség re az ECO igaz ga tó ja és al kal ma zot ti ál -
lo má nya ál tal hi va ta los mi nõ sé gük ben ki mon dott és le írt sza -
vak, va la mint vég re haj tott cse lek mé nyek te kin te té ben.

5. cikk

Az ECO szervei

Az ECO a Ta nács ból és az Igaz ga tó ból áll, aki ket Ál lo -
mány se gí t.

6. cikk

A Tanács

(1) A Ta nács a Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõ i bõl áll.

(2) A Ta nács meg vá laszt ja El nö két és Al el nö két, aki va -
la mely Szer zõ dõ Fél kép vi se lõ je. A hi va ta li idõ há rom év,
amely egy idõ szak ra meg újít ha tó. Az el nök jo go sult a Ta -
nács ne vé ben el jár ni.

(3) A CEPT El nök sé gé nek, a CEPT Bi zott sá gok nak, az
Euró pai Bi zott ság nak és az Euró pai Sza bad ke res ke del mi
Tár su lás Tit kár sá gá nak kép vi se lõi Meg fi gye lõi stá tusszal
ve het nek részt a Ta nács ban.

7. cikk

A Tanács feladatköre

(1) A Ta nács az ECO leg fel sõ dön tés ho zó tes tü le te,
amely kü lö nö sen:

1. meg ha tá roz za az ECO po li ti ká ját a mû sza ki és igaz -
ga tá si ügyek ben;

2. jó vá hagy ja a mun ka prog ra mot, a költ ség ve tést és a
ki mu ta tá so kat;

3. meg ál la pít ja az ál lo mány lét szá mát és mun ka vi szo -
nyuk fel té te le it;

4. ki ne ve zi az igaz ga tót és az al kal ma zot ti ál lo mányt;
5. az ECO ne vé ben szer zõ dé se ket és meg ál la po dá so kat köt;
6. fo ga na to sít ja az Egyez mény mó do sí tá sa it a 15. és

20. cikk ér tel mé ben; és
7. meg tesz min den olyan in téz ke dést, amely szük sé ges

az ECO cél ja i nak el éré sé hez a je len Egyez mény ke re te in
be lül.
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(2) A Ta nács ki ala kít ja az ECO és szer vei meg fe le lõ
mû kö dé sé hez szük sé ges összes sza bályt.

8. cikk

Szavazással kapcsolatos szabályok

(1) A Ta nács ha tá ro za ta it le he tõ leg kon szen zus út ján
kell meg hoz ni. Ha nem ér he tõ el kon szen zus, a le adott sú -
lyo zott sza va za tok két har ma dos több sé gé vel hoz ha tó ha -
tá ro zat.

(2) A Ta nács egyes sza va za ta i nak sú lyo zá sa az
„A” Mel lék let sze rint tör té nik.

(3) A je len Egyez mény, be le ért ve a Mel lék le te ket is,
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat csak ak kor kell mér -
le gel ni, ha azo kat min den Szer zõ dõ Fél összes sú lyo zott
sza va za tá nak leg alább 25%-a tá mo gat ja.

(4) A Ta nács min den ha tá ro za ta vo nat ko zá sá ban ha tá -
ro zat ké pes ség re van szük ség a ha tá ro zat meg ho za ta la kor,
a kö vet ke zõk sze rint:

1. a je len Egyez mény és Mel lék le tei mó do sí tá sa i ra
 vonatkozó ha tá ro za tok hoz szük ség van min den Szer zõ dõ
Fél összes sú lyo zott sza va za tá nak leg alább két har ma dá ra;

2. min den egyéb ha tá ro zat ese té ben szük ség van min den
Szer zõ dõ Fél összes sú lyo zott sza va za tá nak leg alább a fe lé re.

(5) A Ta nács ban meg fi gye lõ ként részt ve võk részt ve -
het nek a meg be szé lé se ken, de nem jo go sul tak sza va zás ra.

9. cikk

Az Igazgató és az Állomány

(1) Az Igaz ga tó az ECO tör vényes kép vi se lõ je, aki a
 Tanács ál tal meg ál la pí tott ke re te ken be lül jo go sult az ECO 
ne vé ben szer zõ dé se ket köt ni. Az Igaz ga tó fen ti jo go sult -
sá gát rész ben vagy egész ben az Igaz ga tó he lyet tes re ru ház -
hat ja át.

(2) Az Igaz ga tó fe le l az ECO összes bel sõ és kül sõ te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ vég re haj tá sá ért, a je len Egyez -
ménnyel, a Szék hely Szer zõ dés sel, a mun ka prog ram mal, a 
költ ség ve tés sel, va la mint a Ta nács ál tal adott irány el vek -
kel és irány mu ta tá sok kal össz hang ban.

(3) Az Ál lo má nyi Sza bály za tot a Ta nács ha tá roz za
meg.

10. cikk

Munkaprogram

A Ta nács a CEPT Köz gyû lés és a CEPT Bi zott sá gok ja -
vas la ta alap ján min den év ben ki ala kít ja az ECO há rom -

éves idõ szak ra vo nat ko zó mun ka prog ram ját. A prog ram
elsõ évé nek ele gen dõ ada tot kell tar tal maz nia az ECO éves 
költ ség ve té sé nek ki ala kí tá sá hoz.

11. cikk

Költségvetés és kimutatások

(1) Az ECO pénz ügyi éve ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig tart.

(2) Az Igaz ga tó fel ada ta az ECO éves költ ség ve té sé nek
és éves ki mu ta tá sa i nak el ké szí té se és azok nak a Ta nács ál -
tal tör té nõ meg fe le lõ mér le ge lés és jó vá ha gyás cél já ból
tör té nõ be nyúj tá sa.

(3) A költ ség ve tést a 10. cikk sze rint ki dol go zott mun -
ka prog ram kö ve tel mé nye i nek figye lembe véte lével kell el -
ké szí te ni. A Ta nács ha tá roz za meg a költ ség ve tés be nyúj -
tá sá ra és jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó ütem ter vet azt az évet
meg elõ zõ en, amely re vo nat ko zik.

(4) A Ta nács rész le tes pénz ügyi sza bály za to kat ha tá roz
meg. Ezek – töb bek kö zött – az ECO éves ki mu ta tá sa i nak
be nyúj tá sá ra és jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó ütem terv rõl, va -
la mint a ki mu ta tá sok könyv vizs gá la tá ról tar tal maz nak
ren del ke zé se ket.

12. cikk

Pénzügyi hozzájárulások

(1) Az ECO tõ ke rá for dí tá si és fo lyó üze mel te té si költ sé -
ge it, ki vé ve a Ta nács ülé se i vel kap cso la tos költ sé ge ket, a
Szer zõ dõ Fe lek vi se lik, a je len Egyez mény szer ves ré szét
ké pe zõ „A” Mel lék let ben fog lalt táb lá zat sze rin ti hoz zá já -
ru lá si egy sé gek alap ján meg oszt va.

(2) Ez nem zár ja ki, hogy az ECO, a Ta nács ha tá ro za ta
után, költ ség té rí té ses ala pon har ma dik fe lek ré szé re,
 ideértve a CEPT El nök sé gét is, mun kát vé gez zen.

(3) A Ta nács ülé se i vel kap cso la tos költ sé ge ket a meg hí -
vó Szer zõ dõ Fél, vagy ha nincs meg hí vó Szer zõ dõ Fél, az
ECO vi se li. Az uta zá si és tar tóz ko dá si költ sé ge ket a kép vi -
selt Szer zõ dõ Fe lek vi se lik.

13. cikk

Szerzõdõ Felek

(1) Va la mely ál lam a 14. cikk ben vagy a 15. cikk ben
fog lalt el já rás sze rint vál hat a je len Egyez mény Szer zõ dõ
Fe lé vé.

(2) Ami kor va la mely ál lam a je len Egyez mény Szer -
zõdõ Fe lé vé vá lik, az „A” Mel lék let ben hi vat ko zott és a
15. cikk ál tal mó do sí tott hoz zá já ru lá si egy ség alkalma -
zandó.
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14. cikk

Aláírás

(1) Bár mely ál lam, amely nek a Táv köz lé si Igaz ga tá sa a
CEPT tag ja, Szer zõ dõ Fél lé vál hat a kö vet ke zõk ál tal:

1. alá írás ra ti fi ká lás, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás fenn -
tar tá sa nél kül, vagy

2. a ra ti fi ká lás tól, el fo ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól füg -
gõ alá írás, ame lyet ra ti fi ká lás, jó vá ha gyás vagy el fo ga dás
kö vet.

(2) Az Egyez mény 1993. jú ni us 23-tól hatályba lépéséig
áll nyit va alá írás ra, majd pe dig bár mi kor le het csat la koz ni
hoz zá.

15. cikk

Csatlakozás

(1) A je len Egyez mény hez bár mely Ál lam csat la koz hat, 
amely nek Táv köz lé si Igaz ga tá sa a CEPT tag ja.

(2) A csat la ko zó Ál lam mal tör tént kon zul tá ci ót köve -
tõen a Ta nács el fo gad ja az „A” mel lék let szük sé ges mó do -
sí tá sa it. A 20. cikk 2. be kez dé se el le né re, a szó ban for gó
mó do sí tás azon idõ pon tot kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba, ami kor a dán kormány meg kap ta az adott
Ál lam csat la ko zá si ok ira tát.

(3) A csat la ko zó ok irat nak ki kell fe jez nie, hogy a csat -
la ko zó ál lam egyet ért az „A” Mel lék let el fo ga dott mó do sí -
tá sa i val.

16. cikk

Hatálybalépés

(1) A je len Egyez mény azon idõ pon tot kö ve tõ má so dik
hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a dán kormány a
Szer zõ dõ Fe lek tõl ele gen dõ alá írást, és – ha szük sé ges –
ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si vagy a jó vá ha gyá si ok ira tot ka pott
ah hoz, hogy az „A” Mel lék let ben hi vat ko zott hoz zá já ru lá -
si egy sé gek le het sé ges ma xi má lis szá má nak leg alább
80%-a biz to sít va le gyen.

(2) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sét köve tõen annak
ren del ke zé sei min den ké sõb bi Szer zõ dõ Fél re néz ve kö te -
le zõ ér vé nyû ek, be le ért ve azo kat a mó do sí tá so kat is, ame -
lyek azon idõ pon tot kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já tól
van nak ér vény ben, ami kor a dán kormány meg kap ta az
adott fél ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok ira tát.

17. cikk

Felmondás

(1) Mi u tán a je len Egyez mény két évig ha tály ban volt,
bár mely Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja azt a dán kormány ré -
szé re kül dött írás be li fel mon dás sal, amely a fel mon dás ról
ér te sí ti a Ta ná csot, a Szer zõ dõ Fe le ket, az Igaz ga tót és a
CEPT El nö két.

(2) A fel mon dás azon idõ pon tot kö ve tõ, a 11. cikk 1. be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti tel jes pénz ügyi év le -
jár ta kor lép ha tály ba, ami kor a dán kormány meg kap ja a
fel mon dást.

18. cikk

A Szerzõdõ Felek jogai és kötelezettségei

(1) A je len Egyez mény egyet len ren del ke zé se sem aka -
dá lyoz za az egyes Szer zõ dõ Fe lek azon szu ve rén jo gá nak
ér vé nye sí té sét, hogy sa ját pos tai és elekt ro ni kus hír köz lé -
sü ket sza bá lyoz zák.

(2) Min den egyes Szer zõ dõ Fél, amely az Euró pai Unió
Tag ál la ma, a vo nat ko zó Szer zõ dé sek sze rin ti kö te le zett sé -
ge i nek meg fele lõen al kal maz za a je len Egyez ményt.

(3) A je len Egyez mény te kin te té ben fenn tar tá sok nak
nincs he lye.

19. cikk

Viták rendezése

Az érin tett fe lek a je len Egyez mény szer ves ré szét ké pe -
zõ „B” Mel lék let sze rint kö te le sek vá lasz tott bí ró ság hoz
be nyúj ta ni a je len Egyez mény és annak Mel lék le tei ér tel -
me zé sét vagy al kal ma zá sát érin tõ bár mely vi tát, ame lyet a
Ta nács köz ben já rá sá val nem le het ren dez ni.

20. cikk

Módosítások

(1) A Ta nács min den Szer zõ dõ Fél írás be li meg erõ sí té -
se alap ján fo gad hat ja el a je len Egyez mény mó do sí tá sa it.

(2) A mó do sí tá sok min den Szer zõ dõ Fél vo nat ko zá sá -
ban azon idõ pon tot kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján
lép nek ha tály ba, ami kor a dán kormány ér te sí tet te a Szer -
zõ dõ Fe le ket ar ról, hogy min den Szer zõ dõ Fél tõl meg kap -
ta a ra ti fi ká lás ra, az el fo ga dás ra vagy a jó vá ha gyás ra
 vonatkozó ér te sí té se ket.
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21. cikk

Letéteményes

(1) A je len Egyez mény ere de ti pél dá nyát a ké sõb bi mó -
do sí tá sok kal, va la mint ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá -
si vagy csat la ko zá si ok ira tok kal együtt a dán kormány irat -
tá rá ban kell le tét be he lyez ni.

(2) A dán kormány át ad ja a je len Egyez mény hi te les
pél dá nyát, va la mint a Ta nács ál tal el fo ga dott bár mely mó -
do sí tás szö ve gét min den olyan Ál lam ré szé re, amely alá ír -
ta vagy csat la ko zott az Egyez mény hez, va la mint a CEPT
el nö ké nek. Ezen kí vül to váb bi pél dá nyo kat kell kül de ni
tá jé koz ta tás cél já ból az Egye te mes Pos ta egye sü let fõ tit ká -
rá nak, a Nem zet kö zi Táv köz lé si Egye sü let fõ tit ká rá nak,
az Euró pai Bi zott ság el nö ké nek, va la mint az Euró pai Sza -
bad ke res ke del mi Tár su lás fõ tit ká rá nak.

(3) A dán kormány ér te sí ti mind azo kat az Ál la mo kat, ame -
lyek alá ír ták vagy csat la koz tak a je len Egyez mény hez, va la -
mint a CEPT el nö két min den alá írás ról, ra ti fi ká lás ról, el fo ga -
dás ról, jó vá ha gyás ról és fel mon dás ról, va la mint a je len Egyez -
mény ha tály ba lé pé sé rõl, és bár mely mó do sí tás ról. A dán
kormány to váb bá ér te sí ti mind azo kat az Ál la mo kat, ame lyek
alá ír ták vagy csat la koz tak az Egyez mény hez, va la mint a
CEPT el nö két min den egyes csat la ko zás hatályba lépésérõl.

„A” Melléklet

A pénz ügyi hoz zá já ru lás és a sú lyo zott sza va zás
alap já ul hasz ná lan dó hoz zá já ru lá si egy sé gek

25 egy ség: Fran cia or szág Spa nyol or szág
Né met or szág Egye sült Ki rály ság
Olasz or szág

15 egy ség: Svájc Hol lan dia
10 egy ség: Auszt ria Nor vé gia

[Bel gi um] Por tu gá lia
Dá nia [Orosz Fö de rá ció]
Finn or szág Svéd or szág
Gö rög or szág Tö rök or szág
Lu xem burg

5 egy ség: Ír or szág
1 egy ség: [Al bá nia] [Lett or szág]

[An dor ra] Li ech tens te in
[Azer baj dzsán] [Lit vá nia]
[Bosz nia és 
 Her ceg ovi na]

[Mál ta]

Bul gá ria [Mol do va]
Hor vát or szág Mo na co
Cip rus Len gyel or szág
[Cseh Köz tár sa ság] Ro má nia
Észt or szág [San Ma ri no]
[Ma ce dó nia 
 ko ráb bi ju go szláv 

Szlo vák Köz tár sa ság

 köz tár sa ság] [Szlo vé nia]
Ma gyar or szág [Uk raj na]
Iz land Va ti kán

Azon CEPT Ta gok, me lyek nem Szer zõ dõ Fe lei a je len
Egyez mény nek, szög le tes zá ró jel ben sze re pel nek. Azt a

Hoz zá já ru lá si Egy sé get tün tet tük fel ne vük mel lett, ame -
lyet a CEPT Meg álla po dás alap ján vá lasz tot tak.

„B” Mellélet

Vá lasz tott bí ró sá gi el já rás

(1) Vá lasz tott bí ró sá got kell lét re hoz ni az aláb bi pon tok -
ban fog lal tak sze rint ab ból a cél ból, hogy ítél kez zen a je -
len Egyez mény 19. cik ké ben fog lalt bár mely vi tát il le tõ en.

(2) A je len Egyez mény bár mely Szer zõ dõ Fele bár mely vi -
tá ban álló fél hez csat la koz hat a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás so rán.

(3) A Vá lasz tott bí ró ság há rom tag ból áll. A vi tá ban
részt ve võ mind egyik fél nek egy vá lasz tott bí rát kell ki je -
löl nie két hó na pon be lül azon idõ pon tot köve tõen, hogy
meg kap ta az egyik fél arra vo nat ko zó ké ré sét, hogy a vi tát
utal ják vá lasz tott bí ró ság elé. Az elsõ két vá lasz tott bí ró a
má so dik vá lasz tott bí ró ki je lö lé sét kö ve tõ hat hó na pos idõ -
sza kon be lül ki je lö li a har ma dik vá lasz tott bí rót, aki a Bí ró -
ság el nö ke lesz. Amennyi ben a két vá lasz tott bí ró kö zül az
egyi ket nem je lö lik ki az elõ írt idõn be lül, ak kor õt bár -
mely fél ké ré sé re az Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság fõ tit ká ra
je lö li ki. Ugyan ezt az el já rást kell al kal maz ni ak kor is, ha a 
Bí ró ság El nö két nem je löl ték ki az elõ írt idõn be lül.

(4) A Bí ró ság ha tá roz za meg szék he lyét és a sa ját eljá -
rási rend jét.

(5) A Bí ró ság dön té sé nek össz hang ban kell len nie a
nem zet kö zi jog gal, és az Egyez mé nyen, va la mint az ál ta -
lá nos jogi el ve ken kell ala pul nia.

(6) Mind egyik fél vi se li annak a vá lasz tott bí rá nak a
költ sé ge it, aki nek a ki je lö lé se az õ fel ada ta, va la mint vi se li 
a Bí ró ság elõt ti kép vi se let költ sé ge it is. A Bí ró ság El nö ké -
re vo nat ko zó ki adá so kat a vi tá ban részt vevõ fe lek egyen lõ 
arány ban oszt ják meg.

(7) A Bí ró ság dön té sét tag ja i nak több sé ge hoz za meg,
akik nem tar tóz kod hat nak a sza va zás tól. A dön tés vég ér -
vé nyes, a vi tá ban részt ve võ min den fél re néz ve kö te le zõ
ér vé nyû és nem fel leb bez he tõ. A fe lek ha la dék ta la nul kö -
te le sek tel je sí te ni a dön tés ben fog lal ta kat. Amennyi ben
vita me rül fel a dön tés ér tel mét vagy al kal ma zá si kö rét il -
le tõ en, a Bí ró ság a vi tá ban részt ve võ bár mely fél ké ré sé re
kö te les ér tel mez ni azt.”

6.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 4–5.  §-ai a Mó do sí tó Ok irat 2. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba, ezzel egy ide -
jû leg a 2.  § ha tá lyát vesz ti.

(3) A Mó do sí tó Ok irat, va la mint e tör vény 4–5.  §-ai ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen 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 tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kormány
28/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete

a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek 
az Európai Bizottsággal és az Európai Unió

tagállamaival való egyeztetésérõl  szóló 
94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lalt jog kö ré ben a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az Euró -
pai Bi zott ság gal és az Euró pai Unió tag ál la ma i val való
egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Mûszr.) 5.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) Nem kell figye lembe ven ni az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt, amennyi ben a ter ve zet ben fog lalt 
mû sza ki le írás vagy egyéb kö ve tel mény, illetve a szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze te olyan adó- vagy
pénz ügyi in téz ke dé sek kel kap cso la tos, ame lyek a mû sza ki 
le írás vagy egyéb kö ve tel mény, illetve a szol gál ta tás ra vo -
nat ko zó jog sza bály be tar tá sá nak ösz tön zé se ré vén be fo -
lyá sol ják a ter mé kek fo gyasz tá sát vagy a szol gál ta tá sok
igény be vé te lét. Nem al kal maz ha tó ez a ki vé tel a tár sa da -
lom biz to sí tá si rend szer hez kap cso ló dó ter ve zet re.”

2.  §

A Mûszr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az 5.  § (6) be kez dé se sze rin ti sza bály ter ve ze tek re

adott ész re vé tel vagy rész le tes vé le mény csak olyan szem -
pon tok ra vo nat koz hat, ame lyek a ke res ke del met vagy – a
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben –
a szol gál ta tá sok sza bad áram lá sát, illetve a szol gál ta tó vál -
lal ko zá sok le te le pe dé si sza bad sá gát gá tol hat ják, és nem
vo nat koz hat nak az in téz ke dés adó- vagy pénz ügyi szem -
pont ja i ra.”

3.  §

A Mûszr. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Ez a ren de let a mû sza ki szab vá nyok és sza bá -

lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra
vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja, az 1. cikk (6)–(10) be kez dé se, a
2–7. cik kek, va la mint az I. és II. mel lék le tek ki vé te lé vel.”

4.  §

A Mûszr. 2. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo -
nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cik ke
(1) be kez dé se ha to dik al be kez dé sé nek, va la mint a 10. cikk 
(4) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 28/2006. (II. 7.) Korm. rendelethez

„2. melléklet 
a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez

1. Hi vat ko zás a jog sza bály ter ve ze tek nek az Euró pai
Bi zott ság gal és az Euró pai Unió tag ál la ma i val tör tént
egyez te té sé re

A ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá -
nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom
szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció -
szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott –
1998. jú ni us 22-i 98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

2. Hi vat ko zás a jog sza bály ter ve ze tek nek az Euró pai
Bi zott ság gal és az Euró pai Unió tag ál la ma i val 
a 98/34/EK irány elv, va la mint to váb bi kö zös sé gi jogi ak -
tu sok alap ján tör tént egyez te té sé re

A ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé -
gi jogi ak tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács – a 98/48/EK
irány elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány elve (1998. jú -
nius 22.) a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az
in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá -
lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg álla -
pításáról;

b) ...;
c) ...”
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A Kormány
35/2006. (II. 16.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti postai és távközlési együttmûködésrõl  szóló

Egyezmény megszüntetésérõl

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz löny 1983. évi 13. szá má ban köz zé tett, a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zöt ti pos tai és táv köz lé si együtt mû -
kö dés rõl  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény)
meg szün te té sé re.

2.  §

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

(2) Az Egyez mény meg szû né sé nek nap tá ri nap ját a kül -
ügy mi nisz ter annak is mert té vá lá sát köve tõen 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.

(3) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
42/2006. (II. 27.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Program mûködtetésérõl  szóló

95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Prog -
ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Fej lesz té si Prog ram vég re haj tá sá ra az in for ma ti -
kai és hír köz lé si mi nisz ter Nem ze ti In for má ci ós Inf ra -
struk tú ra Fej lesz té si In té ze tet (a továb biak ban: NIIF In té -

zet) hoz lét re. Mû kö dé si ki adá sai a Fej lesz té si Prog ram
elõ irány za tát ter he lik.”

2.  §

A Ren de let 2.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben, 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont já ban,
4.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
10.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 10.  §-a (4) be kez -
dé sé nek d) pont já ban és 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„NIIF Iro da” ki fe je zés „NIIF In té zet”-re mó do sul.

3.  §

A Ren de let 8.  §-ának a) és b) pont já ban a „NIIF Iro dá -
val” ki fe je zés „NIIF In té zet tel”-re mó do sul.

4.  §

A Ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „NIIF Iro dá -
hoz” ki fe je zés „NIIF In té zet hez”-re, a „NIIF Iro dá val” ki -
fe je zés „NIIF In té zet tel”-re és a „NIIF Iro da” ki fe je zés
„NIIF In té zet”-re mó do sul.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Az informatikai és hírközlési miniszter
1/2006. (II. 28.) IHM

rendelete

a szociálisan rászorult elõfizetõk részére
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás

igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó
szabályokról  szóló

19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (8) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján – az Eht. 118.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo -
ciális és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A szo ci á li san rá szo rult elõ fi ze tõk ré szé re az egye te mes
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás igény be vé te lé hez
nyújt ha tó tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. mel lék le té ben sze rep lõ
XXV. Fe je zet In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium,
5. cím Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 6. al cím In for ma ti -
kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel -
ada tok, 5. jog cím cso port In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz -
té si prog ra mok, tá mo ga tá sok, szo ciá lis te le fon tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás) cél ja a szo ci á li san rá szo rult
elõ fi ze tõk egye te mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás
igény be vé te lé bõl ere dõ elõ fi ze tõi díj fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek e ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kû át vál la lá sa
e ren de let ben sza bá lyo zot tak sze rint.”

2.  §

Az R 3.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki, és 
ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés meg je lö lé se
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter a szol gál ta -
tó ál tal tar tal mi vizs gá lat nél kül el uta sí tott ké rel met be -
nyúj tó elõ fi ze tõ ré szé re mél tá nyos ság ból meg ál la pít hat ja
a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat a 2005. de cem ber 31-ig
be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké rel mek vo nat ko zá sá ban kell
al kal maz ni.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

He lyes bí té sek

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 2005. évi 11. szá -
má ban köz zé tett, egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról 
 szóló 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM– IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együt tes ren de let 3. szá mú mel lék le té vel
mó do sí tott 15/2000. (XI. 16.) Kö ViM ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek VI. pont ja he lye sen a kö vet ke zõ:

„VI. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Hon vé del mi
ügy ben

a Hon véd ve zér kar, 
a HM Ka to nai Lég -
ügyi Hi va tal

a Hon vé del mi
 Minisztérium”

(Kéz irat hi ba)

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 2006. évi 3.,
 jelen szá má ban köz zé tett, a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor -
mány a és a Cseh szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zöt ti pos tai és táv köz lé si együtt mû kö dés rõl
 szóló Egyez mény meg szün te té sé rõl  szóló 35/2006.
(II. 16.) Korm. ren de let 1.  §-ában „a Ma gyar Köz löny
1983. évi 13. szá má ban” szö veg he lye sen: „a Ma gyar Köz -
löny 1983. évi 55. szá má ban 13. sor szá mon”.

 (Kéz irat hi ba)

Mi nisz te ri uta sí tás

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
3/2006. (IHK. 3.) IHM

u t a  s í  t á  s a

az egyes fe je ze ti ke ze lé sû költségvetési
elõ irány za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl

és ha tás kör ökrõl szóló
2/2006. (IHK. 2.) uta sí tás mó do sí tá sá ról

1. §

Az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos 
el já rá si rend rõl és ha tás kör ökrõl szóló 2/2006. (IHK. 2.)
 miniszteri uta sí tás mel lék le té nek a „Jövõ háza és mille -
náris prog ra mok kal össze füg gõ fel ada tok” cím hez tar to zó
– „Cél” meg je lö lés alatt meg fo gal ma zott – szö veg rész a
kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:  

„A Jövõ háza és a mil le ná ris prog ra mok kal össze füg gõ
fel ada to kat a Mil le ná ris Prog ram iro da Kul tu rá lis Kht.
(a to váb bi ak ban: Mil le ná ris Kht.) vég zi. Az elõ irány zat
össze gét a Mil le ná ris Kht. el fo ga dott üz le ti ter vé ben rész -
le te zett köz hasz nú fel ada tok el lá tá sá ra kell for dí ta ni. 

2. §

Ezen uta sí tást a köz zé té te le nap já tól kell al kal maz ni. 

Jamb rik Mi hály s.k.,
köz igaz ga tá si államtitkár
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Köz le mé nyek

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
1/2006. (MK 15.) MeHVM

t á j é k o z t a t ó j a
az or szá go san ki emelt ter mé kek re vo nat ko zó ál lam i

nor ma tí vák ról  szóló 1/2004. (MK 108.) MeHVM
tá jé koz ta tó módosításáról

A köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let 22.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az or szá go san ki emelt
ter mé kek re vo nat ko zó ál lam i nor ma tí vá kat tar tal ma zó
1/2004. MeHVM tá jé koz ta tó (a továb biak ban: Tá jé koz ta -
tó) az aláb bi ak sze rint mó do sul:

1. A Tá jé koz ta tó or szá go san ki emelt ter mé ke ket tar tal -
ma zó mel lék le té ben a Sze mé lyi szá mí tó gép rend sze rek,
azok fõbb egy sé gei és ál ta lá no san hasz nált fel hasz ná lói
szoft ver esz kö zei ter mék kör ki egé szí tés re ke rül a „pro jek -
tor és vi zu á lis meg je le ní tõk” meg ne ve zé sû, B–03–02–000 
be tû jel lel és szám kom bi ná ci ó val meg je lölt, va la mint a
B–03–03–000 be tû jel lel és szám kom bi ná ci ó val meg je lölt
ki emelt ter mé kek kel.

2. A Tá jé koz ta tó or szá go san ki emelt ter mé ke ket tar tal -
ma zó mel lék le te ki egé szí tés re ke rül az „Elekt ro ni kus köz -
igaz ga tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, esz kö zök” meg -
ne ve zé sû, K–00–00–000 be tû jel lel és szám kom bi ná ci ó val
meg je lölt ki emelt ter mék kör rel és e ter mék kör höz kap cso -
ló dó aláb bi ak ban fel so rolt, be tû jel lel és szám kom bi ná ci ó -
val meg je lölt ki emelt ter mé kek kel:

– Elekt ro ni kus alá írás lét re ho zó hard ver és szoft ver
esz kö zök K–01–00–000

– Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re ho zó hard ver és
szoft ver esz kö zök K–01–01–000

– Biz ton sá gos alá írás lét re ho zó esz köz (BALE)
K–01–01–100

– In tel li gens kár tya-ol va só K–01–01–200
– Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re ho zó és ellen õr -

zõ al kal ma zás K–01–01–300
– Elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá hoz kap cso ló dó szol -

gál ta tá sok K–02–00–000
– Hi te le sí tés-szol gál ta tás K–02–01–000
– Mi nõ sí tett ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló dó hi te le sí tés

szol gál ta tás K–02–01–100
– Tit ko sí tó ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló dó hi te le sí tés

szol gál ta tás K–02–01–200
– Hi te le sí tõ (aut hen ti ká ci ós) ta nú sít vá nyok hoz kap cso -

ló dó hi te le sí tés-szol gál ta tás K–02–01–300
– Idõ bé lyeg zés-szol gál ta tás K–02–02–000

3. A Tá jé koz ta tó mel lék le té nek 2. szá mú füg ge lé ke ki -
egé szí tés re ke rül a je len tá jé koz ta tó 1. szá mú mel lék le te
sze rint.

4. A Tá jé koz ta tó mel lék le te a je len tá jé koz ta tó 2. szá -
mú mel lék le te sze rin ti 11. szá mú füg ge lék kel egé szül ki.

5. A je len tá jé koz ta tót a köz zé té te lét kö ve tõ 8. nap tól
azok ra a be szer zé sek re kell al kal maz ni, ame lyek nél a be -
szer zé si el já rás meg kez dé sé re e na pot köve tõen ke rül sor.
A be szer zé si el já rás meg kez dé sé nek mi nõ sül a rész vé te li
vagy aján la ti fel hí vás meg kül dé se, il le tõ leg köz zé té te le.

6. A je len tá jé koz ta tó két ere de ti pél dány ban ké szült.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet 
az 1/2006. (MK 15.) MeHVM tájékoztatóhoz

[1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztató 
2. számú függelékéhez]

Szám: B–03–02–000

Kiemelt termék megnevezése: Projektor

I. Ki emelt ter mék ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A pro jek tor olyan tech ni kai esz köz, amely a
B–02–01–000 nor ma tí vá nak meg fe le lõ ál ta lá nos fel hasz -
ná lá si célú sze mé lyi szá mí tó gép vagy a B–02–02–000 nor -
ma tí vá nak meg fe le lõ mo bil sze mé lyi szá mí tó gép kép er -
nyõ ké pét nagy fe lü let re ki ve tí ti. A nagy mé re tû kép biz to -
sít ja annak le he tõ sé gét, hogy egy szer re több sze mély, a ki -
ve tí tett kép mé ret tõl füg gõ en akár nagy szá mú né zõ kö zön -
ség is fi gye lem mel kö vet hes se a szá mí tó gép ál tal biz to sí -
tott ké pet (pl. pre zen tá ció, ada tok stb.). A pro jek tor nagy -
mér ték ben bõ ví ti az elõ adók pre zen tá ci ós le he tõ sé ge it, nö -
vel ve a ha té kony sá got és mi nõ sé get.

A nor ma tí va ele mei:
B–03–02–100 sze mé lyi hasz ná la tú (hor doz ha tó)

pro jek tor;
B–03–02–200 tár gya ló ter mi (elõ adó ter mi) pro jek -

tor;
B–03–02–300 nagy ter mi pro jek tor.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek:
A köz pon to sí tott köz be szer zé sek ha tá lya alá tar to zó

szer ve ze tek ál tal biz to sí tott át la gos hard ver és szoft ver
erõ for rá sú kör nye zet ben ha té kony tech ni kai esz köz ként
tá mo gas sa a pre zen tá ci ós fel ada to kat.
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A pro jek tor – az al kal ma zá si te rü let nek meg fele lõen –
biz to sít son meg fe le lõ fény erõt, fel bon tást és tor zí tás-men -
tes sé get. Az esz kö zök konst ruk ci ó ja ne kor lá toz za az alap -
fel ada tok vég re haj tá sát szol gá ló hard ver- és szoft ver esz -
kö zök meg vá lasz tá sát. Konst ruk ci ó juk fe lel jen meg az ok -
ta tá si, pre zen tá ci ós fel ada tok ál tal meg kö ve telt hosszan
tar tó és fo lya ma tos mun ka vég zés kö ve tel mé nye i nek, kor -
sze rû tech no ló gi át kép vi sel je nek. To váb bá:

– mi ni mum XGA 1024×768 va lós fel bon tás;
– tra péz kor rek ció;
– szé les lá tó szö gû op ti ka;
– di rect po wer on/off vé de lem;
– LCD vagy DLP tech no ló gia;
– táv irá nyí tó;
– mo ni tor ki me net / be me net.

B–03–02–100 sze mé lyi hasz ná la tú (hor doz ha tó)
pro jekt or ral szem be ni to váb bi kö ve -
tel mé nyek:

– mi ni mum 1500 ANSI Lu men fény erõ;
– kont raszt arány: 1000:1;
– max. 3 kg tö meg;
– hord tás ka.

B–03–02–200 tár gya ló ter mi (elõ adó ter mi) projek -
torral szem be ni to váb bi kö ve tel mé -
nyek:

– mi ni mum 4000 ANSI Lu men fény erõ;
– kont raszt arány: 700:1;
– mo to ros op ti ka;
– op ci o ná li san LAN vagy WLAN.

B–03–02–300 nagy ter mi pro jekt or ral szem be ni to -
váb bi kö ve tel mé nyek:

– mi ni mum 5000 ANSI Lu men fény erõ;
– kont raszt arány: 700:1;
– cse rél he tõ, mo to ros op ti ka;
– LAN vagy WLAN alap ki épí tés ben.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

– Lásd a B–00–00–000 la pon is mer te tet tek sze rint.
– 3 év (a fi xen te le pí tett esz kö zök nél hely szí ni) jót ál lás

és mi ni mum 1 év „iz zó ga ran cia”, mely a sza va tos sá gi
igényt nem kor lá toz za. Há rom na pon túl el hú zó dó ja ví tás
ese tén a fel hasz ná ló kí ván sá gá ra ké szü lék cse re – a ja ví tás
ide jé re – azo nos ka te gó ri á jú ké szü lék re.

– Ki ter jedt ma gyar or szá gi el lá tó há ló zat, magyaror -
szági szer viz hát tér, hely szí ni te le pí tés, be ta ní tás.

IV. Egyéb kö ve tel mé nyek
 

– Az esz köz nek ren del kez nie kell ma gyar nyel vû ke ze -
lé si uta sí tás sal, le he tõ ség sze rint ma gyar nyel vû me nü vel.

– Üze mel te lé se ne igé nyel jen klí ma ti zált kör nye ze tet.
– A ké szü lék egye di EMC jel lem zõ i nek meg kell fe lel -

ni ük a vo nat ko zó ma gyar, illetve EU elekt ro mos és kör -
nye zet vé del mi elõ írásoknak, mely rõl a szál lí tó nak nyi lat -
koz nia kell.

Szám: B–03–03–000

Kiemelt termék megnevezése: vizuális megjelenítõk

I. Ki emelt ter mék ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja

Az in ter ak tív táb la olyan tech ni kai esz köz, amely nagy -
mér ték ben bõ ví ti az elõ adók pre zen tá ci ós le he tõ sé ge it, nö -
vel ve a ha té kony sá got és mi nõ sé get.

Az in ter ak tív táb la egye sí ti ma gá ban a táb la, vá szon,
szá mí tó gép és egy érin tõ kép er nyõ funk ci ó it.

Az in ter ak tív táb lát pro jekt or ral meg vi lá gít va és szá mí -
tó gép hez csat la koz tat va a táb la funk ci ók ki bõ vül nek, és
egy tel jes in ter ak ti vi tás sal ren del ke zõ al kal ma zást ka -
punk. A szá mí tó gé pen meg je le nõ iko nok és szoft ve rek
köz vet le nül a táb lá ról mû köd tet he tõ ek egy érin tõ ké per -
nyõs fe lü let vagy egy spe ci á lis toll se gít sé gé vel. Az in ter -
ak tív táb la ha gyo má nyos táb la ként is hasz nál ha tó, úgy,
hogy a rá raj zolt áb rák és szö ve gek meg je len nek a szá mí tó -
gép kép er nyõ jén, és ez ál tal di gi tá li san rög zít he tõ ek.

Az in ter ak tív táb la le het sé ges szol gál ta tá sai:
– Tel jes in ter ak ti vi tás: a ve zér lõ (elõ adói) szá mí tó gép

képe pro jek tor se gít sé gé vel meg je le nít he tõ a táb lán, ezzel
egy idõ ben a szá mí tó gép ve zé rel he tõ is a táb lá ról, elég
hoz zá ér ni a kí vánt, táb lán meg je le ní tett funk ció gom bok -
hoz. Az elõ adás ily mó don tel jes egé szé ben le foly tat ha tó
köz vet le nül a táb la mel lett áll va, vagy a szá mí tó gép elõtt
ülve.

– Akár egy uj jal, akár a mel lé kelt cél esz kö zök kel
(elekt ro ni kus filc tol lak, szi vacs stb.) rá ír ha tunk, rá raj zol -
ha tunk a kép re, és eze ket a mó do sí tá so kat, ki eme lé se ket el
is ment het jük a szá mí tó gép re, illetve HTML for má tum ban 
in ter ne ten is köz zé te het jük.

– A részt ve võk a sa ját mo ni to ru kon is kö vet he tik,
illetve „be le szól hat nak” az anyag ba. Meg jegy zé se ik,
kérdé seik szin tén meg je len het nek a táb lán, és ugyan úgy
el ment he tõ ek.

– Ön ál ló elõ adás, pre zen tá ció ál lít ha tó össze, a táb la írt
és raj zolt tar ta lom ol da lan ként el ment he tõ, más prog ra -
mok ból ol da lak im por tál ha tó ak, az egész anyag a PC-n
gra fi kus fájl ként el ment he tõ.

A nor ma tí va ele mei:
B–03–03–100 di gi ta li zá ló whi te bo ard;
B–03–03–200 ál ta lá nos célú in ter ak tív táb la;
B–03–03–300 „vir tu á lis” in ter ak tív táb la.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek:
A köz pon to sí tott köz be szer zé sek ha tá lya alá tar to zó

szer ve ze tek ál tal biz to sí tott át la gos hard ver és szoft ver
erõ for rá sú kör nye zet ben ha té kony tech ni kai esz köz ként
tá mo gas sa a pre zen tá ci ós fel ada to kat.

Az in ter ak tív táb la ren del kez zen meg fe le lõ mé re tû, tisz -
tít ha tó, cse rél he tõ mun ka fe lü let tel. Az esz kö zök konst ruk -
ci ó ja ne kor lá toz za az alap fel ada tok vég re haj tá sát szol gá ló 
hard ver- és szoft ver esz kö zök meg vá lasz tá sát. Konstruk -
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ciójuk fe lel jen meg az ok ta tá si, pre zen tá ci ós fel ada tok ál -
tal meg kö ve telt hosszan tar tó és fo lya ma tos mun ka vég zés
kö ve tel mé nye i nek, kor sze rû tech no ló gi át kép vi sel jen.

To váb bá:
– ír ha tó, tö röl he tõ fe lü let;
– tisz tít ha tó, cse rél he tõ mun ka fe lü let;
– a ké szü lék gyár tó ál tal tá mo ga tott ins tal lá ci ós szoft -

ver;
– elõ adás-szer kesz tõ szoft ver;
– több pon tos ka lib rá ció (mi ni mum 4);
– meg je le ní tett tar tal mak szoft ve res tá mo ga tá sa.

B–03–03–100 di gi ta li zá ló whi te bo ard dal szem be ni
to váb bi kö ve tel mé nyek:

A leg egy sze rûbb in ter ak tív táb la, mely leg in kább egy
whi te bo ard-hoz ha son lít, de a táb lá ra fel írt in for má ci ók
egy szá mí tó gép se gít sé gé vel di gi ta li zál ha tók. A filc tol lal
táb lá ra írt ada tok nak meg kell je len ni ük a szá mí tó gép kép -
er nyõ jén is, azok nak le ment he tõk nek, to váb bít ha tók nak és 
ar chi vál ha tók nak kell len ni ük. Az in ter ak ti vi tás csak az
egyik ol dal ról van je len: köz vet le nül adat nem küld he tõ a
szá mí tó gép rõl. A pro jekt or ral ki ve tí tett kép a táb lá ról nem
irá nyít ha tó.

B–03–03–200 ál ta lá nos célú in ter ak tív táb lá val
szem be ni to váb bi kö ve tel mé nyek:

Az esz köz két funk ci ót fog lal ma gá ba: egy szer re di gi ta -
li zá ló táb la és érin tõ ké per nyõs vissza jel zõ fe lü let. Hasz -
nál ha tó ha gyo má nyo san az elõ zõek ben le írt funk ci ók kal,
vagy egy pro jekt or ral meg vi lá gít va a táb lá ról köz vet le nül
ve zé rel he tõ a szá mí tó gép. Kü lön szoft ver rel ren del ke zik,
ami se gít he ti a pre zen tá ci ók meg tar tá sát, és a köz bül sõ lé -
pé sek el tá ro lá sát. A fel hasz ná ló a pro jekt or ral ki ve tí tett
kép er nyõ re di gi tá li san ír hat egy spe ci á lis esz köz (pl. toll)
vagy az uj jai se gít sé gé vel.

 B–03–03–300 „vir tu á lis” in ter ak tív táb lá val szem -
be ni to váb bi kö ve tel mé nyek:

Olyan kis sú lyú, könnyen moz gat ha tó és fel sze rel he tõ
esz köz, mellyel tet szõ le ges fe hér fal fe lü let in ter ak tív táb -
lá vá ala kít ha tó.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek

 – Lásd a B–00–00–000 la pon is mer te tet tek sze rint.
– 3 év hely szí ni jót ál lás. Há rom na pon túl el hú zó dó ja -

ví tás ese tén a fel hasz ná ló kí ván sá gá ra ké szü lék cse re – a
ja ví tás ide jé re – azo nos funk ci o na li tá sú és pa ra mé te rû ké -
szü lék re.

– Ki ter jedt ma gyar or szá gi el lá tó há ló zat, magyaror -
szági szer viz hát tér, hely szí ni te le pí tés, be ta ní tás.

IV. Egyéb kö ve tel mé nyek
 

– Az esz köz nek ren del kez nie kell ma gyar nyel vû ke ze -
lé si uta sí tás sal, le he tõ ség sze rint ma gyar nyel vû fel ira to -
zás sal, ma gyar nyel vû szoft ver rel.

2. számú melléklet  
az 1/2006. (MK 15.) MeHVM tájékoztatóhoz

[1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztató 
11. számú függelékéhez]

K–00–00–000 Elektronikus közigazgatáshoz kapcsolódó
szolgáltatások, eszközök

K–01–00–000 Elekt ro ni kus alá írás lét re ho zó hard -
ver és szoft ver esz kö zök

K–01–01–000 Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re -
ho zó hard ver és szoft ver esz kö zök

K–01–01–100 Biz ton sá gos alá írás lét re ho zó esz köz
(BALE)

K–01–01–200 In tel li gens kár tya-ol va só
K–01–01–300 Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re -

ho zó és ellen õr zõ al kal ma zás
K–02–00–000 Elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá hoz

kap cso ló dó szol gál ta tá sok
K–02–01–000 Hi te le sí tés-szol gál ta tás
K–02–01–100 Mi nõ sí tett ta nú sít vá nyok hoz kap cso -

ló dó hi te le sí tés-szol gál ta tás
K–02–01–200 Tit ko sí tó ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló -

dó hi te le sí tés-szol gál ta tás
K–02–01–300 Hi te le sí tõ (aut hen ti ká ci ós) ta nú sít vá -

nyok hoz kap cso ló dó hi te le sí tés-szol -
gál ta tás

K–02–02–000 Idõ bé lyeg zés-szol gál ta tás
K–00–00–000 Elektronikus közigazgatáshoz kapcsolódó

szolgáltatások, eszközök

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A ki emelt ter mék cso port cél ja, hogy meg ha tá roz za azon 
ter mé ke ket és szol gál ta tá so kat, va la mint azok mû sza ki,
gaz da sá gi és egyéb kö ve tel mé nye it, me lye ket a köz pon to -
sí tott köz be szer zés re kö te le zett és a rend szer hez ön ként
csat la ko zó szer ve ze tek a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény ben (Ket.), az eh hez kap cso ló dó egyéb jog sza bá -
lyok ban, va la mint más ha son ló (pl. elekt ro ni kus köz be -
szer zés) jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott elekt ro ni ku san
vé gez he tõ el já rá si cse lek mé nyek le bo nyo lí tá sa kap csán
ve het nek igény be.

A nor ma tí va tar tal maz za a ter mé kek/szol gál ta tá sok be -
szer zé sé nél figye lembe ve en dõ mi ni má lis mû sza ki, gaz da -
sá gi és egyéb kö ve tel mé nye ket, me lyek be tar tá sa biz to sít -
ja a mû sza ki lag meg fe le lõ együtt mû kö dést az egyes ter -
mék kö rök ele mei, va la mint más, a kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ rend sze rek kö zött, biz to sít ja a köz igaz ga tás igé -
nye i nek meg fe le lõ szol gál ta tá si hát te ret, és biz to sít ja a
köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer egé szé re néz ve a
költség hatékony be szer zés és üze mel te tés le he tõ sé gét.

Kap cso ló dó jog sza bá lyok és hasz nált rö vi dí té sek:
– Eat.: 2001. évi XXXV. tör vény az elekt ro ni kus alá -

írás ról
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– NHH Eat. vhr.: 45/2005. (III. 11.) Korm. ren de let, a
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus alá írás sal
kap cso la tos fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról

– IHM-Eat vhr.: 3/2005. (III. 18.) IHM ren de let az
elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra és
ezek szol gál ta tó i ra vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nyek rõl

– Ket.: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény

– Ket. ea. vhr.: 194/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban hasz nált elekt ro ni kus
alá írá sok ra és az azok hoz tar to zó ta nú sít vá nyok ra, va la -
mint a ta nú sít vá nyo kat ki bo csá tó hi te le sí tés-szol gál ta tók -
ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl

– Ket. eü. vhr.: 195/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let az
elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma ti kai rend -
sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé gé rõl és
egy sé ges hasz ná la tá ról

A ki emelt ter mék cso port ele mei:
K–01–00–000 Elekt ro ni kus alá írás lét re ho zó hard -

ver és szoft ver esz kö zök
K–02–00–000 Elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá hoz

kap cso ló dó szol gál ta tá sok

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

A ki emelt ter mék kö rök kel kap cso la tos ál ta lá nos mû sza -
ki kö ve tel mé nyek:

– Fe lel je nek meg az egyéb funk ci o ná li san kap cso ló dó
jog sza bá lyok ban elõ írt mû sza ki kö ve tel mé nyek nek.

– Mû köd je nek együtt a „B–02–00–000 Hard ver al -
rend sze rek és ele me ik” nor ma tí va ál tal meg ha tá ro zott
hard ver rend sze rek kel.

– Mû köd je nek együtt a „B–01–00–000 Szoft ver al -
rend sze rek és ele me ik” nor ma tí va ál tal meg ha tá ro zott
szoft ver rend sze rek kel.

– Fe lel je nek meg az ál ta lá nos iro dai kör nye zet ben tör -
té nõ hasz ná lat nak.

– A ter mé kek hi te les ta nú sít vá nyok kal iga zol tan fe lel -
je nek meg az EU ter mék mi nõ sí té si kö ve tel mé nyek nek.
(pl. CE je lö lés, meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat).

– A ter mé kek fe lel je nek meg a ter mék for ga lom ba ho -
za ta lát, va la mint az ér té ke sí té sé hez kap cso ló dó jo go kat és
kö te le zett sé ge ket sza bá lyo zó vo nat ko zó jog sza bá lyok nak.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes gaz da sá gi
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

A ki emelt ter mék kö rök kel kap cso la tos ál ta lá nos gaz da -
sá gi kö ve tel mé nyek:

– A szál lí tó/szol gál ta tó fe lel jen meg a funk ci o ná li san
kap cso ló dó jog sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek és
ren del kez zen az elõ írt mi nõ sí té sek kel/jo go sít vá nyok kal.

– A ter mé kek és szol gál ta tá sok vo nat ko zá sá ban a szál -
lí tó/szol gál ta tó ren del kez zen nyílt ma gyar or szá gi ke res ke -
del mi és szer viz/szup port há ló zat tal.

– A kí nált ter mé ke ket, szol gál ta tá so kat or szá gos ellá -
tási rend szer ke re té ben nyújt sa.

– A ter mé kek/szol gál ta tá sok vo nat ko zá sá ban ren del -
kez zen ki emelt (kor mány za ti) ár kép zés sel.

K–01–00–000 Elektronikus aláírás létrehozó hardver 
és szoftver eszközök

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A ki emelt ter mék kör cél ja, hogy meg ha tá roz za azon
esz kö zö ket és a ve lük szem be ni kö ve tel mé nye ket, me lyek
se gít sé gé vel a ha tó ság ne vé ben el já ró ki ad má nyo zó az ál -
ta la lét re ho zott elekt ro ni kus do ku men tu mot kü lön bö zõ
biz ton sá gi szin tû elekt ro ni kus alá írás sal tud ja el lát ni, ez ál -
tal biz to sít va a do ku men tum elekt ro ni kus hi te les sé gét.

A ki emelt ter mék cso port ele mei:
K–01–01–000 Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re -

ho zó hard ver és szoft ver esz kö zök

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos mû sza ki kö ve tel mé nye ket a K–00–00–000 
nor ma tí va tar tal maz za

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes gaz da sá gi
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

K–01–01–000 Minõsített elektronikus aláírást létrehozó
hardver és szoftver eszközök

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A ki emelt ter mék kör cél ja, hogy meg ha tá roz za azon
esz kö zö ket és a ve lük szem be ni kö ve tel mé nye ket, me lyek
se gít sé gé vel a ha tó ság kép vi se lõ je a ki ad má nyo zan dó do -
ku men tu mot mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal tud ja el lát -
ni.

A ki emelt ter mék cso port ele mei:
K–01–01–100 Biz ton sá gos alá írás lét re ho zó esz köz

(BALE)
K–01–01–200 In tel li gens kár tya-ol va só
K–01–01–300 Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást lét re -

ho zó és ellen õr zõ al kal ma zás
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II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–01–00–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túlme nõen:
– A ki emelt ter mék kör és ele mei mû sza ki/biz ton sá gi

szem pont ból egy egy sé get al kot nak, a szál lí tó nak/szol gál -
ta tó nak fe le lõs sé get kell vál lal nia az együtt mû kö dés re.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

A K–01–00–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túlme nõen:
– A ki emelt ter mék kör és ele mei egy egy sé get al kot -

nak, azon ban a ki emelt ter mék kör ele me it kü lön-kü lön is
biz to sí ta ni kell tud ni.

– Szál lí tó nak/szol gál ta tó nak cso mag (tö me ges) meg -
ren de lés ese tén to váb bi ked vez mé nye ket kell biz to sí ta ni.

– Szál lí tó nak/szol gál ta tó nak or szá gos el lá tá si rend -
szert kell biz to sí ta ni.

K–01–01–100 Biztonságos aláírás létrehozó eszköz
(BALE)

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Az elekt ro ni kus alá írá sok lét re ho zá sá hoz, authentiká -
cióhoz, va la mint a tit ko sí tá sok fel ol dá sá hoz olyan esz köz -
re [az esz köz fo gal má ba be le ért ve a fi zi kai esz közt, illetve
az annak ke ze lé sé hez szál lí tott meg haj tó prog ra mot (dri -
vert, midd le wa re-t, CSP-t)] van szük ség, amely az al kal -
ma zott krip tog rá fi ai kul csok és al go rit mu sok hasz ná la tá -
val a konk rét alá írá so kat el ké szí ti, illetve a tit ko sí tást fel -
old ja. En nek so rán (illetve ezen túl me nõ en is) meg vé di a
krip tog rá fi ai ma gán kul cso kat az il le ték te len hoz zá fé rés -
tõl, mó do sí tás tól és fel hasz ná lás tól. A BALE en nek so rán
meg kell fe lel jen az elekt ro ni kus alá írás tör vény (Eat.) ál -
tal meg sza bott kö ve tel mé nyek nek.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–01–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– Az esz köz fe lel jen meg az Eat.-ban de fi ni ált biz ton -
sá gos alá írás lét re ho zó esz köz fo gal má nak.

– Az esz köz köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írást biz to -
sít son.

– Az esz köz le gyen szab vá nyos in tel li gens kár tya for -
má jú, op ci o ná li san vi zu á lis meg sze mé lye sí tés sel is el lá tott 
biz ton sá gos alá író esz köz.

– Fe lel jen meg az ISO 8710, ISO/IEC7816–2, va la mint 
a CEN CWA 15264 szab vá nyok nak.

– Leg alább 32 KB tá ro ló ka pa ci tás sal ren del kez zen
– Az esz köz élet tar ta ma te gye le he tõ vé a leg alább öt

évig tör té nõ hasz ná la tot.
– Az esz köz te gye le he tõ vé leg alább egy rejt je le zõ (tit -

ko sí tás ra al kal mas) kulcs pár, illetve ta nú sít vány ke ze lé sét.
– Az esz köz te gye le he tõ vé leg alább egy hi te le sí tõ (azo -

no sí tás ra al kal mas) kulcs pár, illetve ta nú sít vány ke ze lé sét.

– Az esz köz tá mo gas sa a B–01–01–000 nor ma tí vá nak
meg fe le lõ ope rá ci ós rend sze re ket (de mi ni má li san a Mic -
ro soft Win dows 2000-et és XP-t), leg alább Mic ro soft
Cryp to A PI, illetve PKCS#11 in ter fé szen ke resz tül.

– Az esz köz tá mo gas sa a Class2 tí pu sú (PIN be vi te lé re
is al kal mas), illetve a bio met ri kus kár tya ol va só hasz ná la -
tát (op ci o ná li san több fé lét is).

– Az esz köz le gyen al kal mas a biz ton sá gos csa tor na ki -
ala kí tá sá ra.

Ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos op ci o ná lis
ele mek:

– Az esz köz te gye le he tõ vé leg alább egy fo ko zott biz -
ton sá gú alá írás ra al kal mas kulcs pár, illetve ta nú sít vány
ke ze lé sét is.

– A kulcs pá rok, ta nú sít vá nyok le gye nek meg újít ha tó ak 
az esz kö zön.

– Az esz köz op ci o ná li san ren del kez zen egyéb operá -
ciós rend szer tá mo ga tás sal, leg alább PKCS#11 in ter fé szen 
ke resz tül.

– Az esz köz op ci o ná li san le gyen al kal mas más in tel li -
gens kár tya ala pú al kal ma zá sok ke ze lé sé re is.

– Az esz köz ren del kez zen a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé re vo nat ko zó füg get len ta nú sí tó szer ve ze tek ál -
tal ki adott ta nú sí tás sal.

– A köz igaz ga tás ban biz ton sá gos azo no sí tás ra, hi te le -
sí tés re, elekt ro ni kus alá írás ra és tit ko sí tás ra al kal maz ha tó
in tel li gens kár tyák fájl szer ke ze té nek és in ter fé szé nek mû -
sza ki spe ci fi ká ci ó já nak (HUNEID) tá mo ga tá sa.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–01–01–000 nor ma tí va tar tal maz za.

K–01–01–200 Intelligenskártya-olvasó

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Az alá írás lét re ho zó esz kö zök [az esz köz fo gal má ba be -
le ért ve a fi zi kai esz közt, illetve az annak ke ze lé sé hez szál -
lí tott meg haj tó prog ra mot (dri vert)] a leg több eset ben in tel -
li gens kár tya for má jú ak, ame lyek hasz ná la tá hoz azo kat
ke ze lõ pe ri fé ri á ra van szük ség. Az ilyen pe ri fé ria – in tel li -
gens kár tya-ol va só – fel ada ta az in tel li gens kár tya és a szá -
mí tó gép kö zöt ti kom mu ni ká ci ós csa tor na biz to sí tá sa,
illetve egyes ese tek ben az in tel li gens kár tyá hoz tar to zó ak -
ti vá ci ós adat (pl. PIN kód) be ké ré se és a kár tyá hoz
továbbí tása.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–01–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– Az esz köz le gyen az in tel li gens kár tyák kal együtt mû -
kö dõ, PC/SC kom pa tí bi lis, leg alább Class2 tí pu sú vagy
bio met ri kus azo no sí tást le he tõ vé tevõ intelligens kártya-
ol va só.
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– Az esz köz tá mo gas sa a B–01–01–000 nor ma tí vá ban
meg ha tá ro zott ope rá ci ós rend sze re ket (de mi ni má li san a
Mic ro soft Win dows 2000-et és XP -t).

Ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos op ci o ná lis
ele mek:

– Az esz köz ren del kez zen szab vá nyos USB csat la ko -
zá si fe lü let tel.

– Az esz köz ren del kez zen a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé re vo nat ko zó füg get len ta nú sí tó szer ve ze tek ál -
tal ki adott ta nú sí tás sal.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a K–01–01–000
nor ma tí va tar tal maz za.

K–01–01–300 Minõsített elektronikus aláírást létrehozó
és ellenõrzõ alkalmazás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Az elekt ro ni kus alá írá sok el ké szí té sé hez szük sé ges
olyan szoft ver ter mék al kal ma zá sa, amely össze ál lít ja az
alá íran dó ada to kat, me ta-ada tok kal lát ja el azo kat, azo kat
dosszi ék ba (avagy cso mag ba, ak tá ba, map pá ba) ren de zi,
kap cso la tot lé te sít az idõ bé lyeg zés szol gál ta tó val, az alá -
írás el len õr zé sé hez szük sé ges in for má ci ó kat be gyûj ti és
tá rol ja stb.

Ha son ló an, az elekt ro ni kus alá írá sok el len õr zé sé hez
szük sé ges egy olyan szoft ver ter mék, amely az el len õr zést
el vég zi, az ered mény rõl tá jé koz ta tást ad, az alá írt do ku -
men tu mok meg je le ní té sé ben se gít sé get nyújt stb.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–01–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– Az al kal ma zás fe lel jen meg a ha tó ság ál tal elekt ro ni kus
ügy in té zés nyúj tá sá hoz szük sé ges cél rend szer és a mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írást lét re ho zó al kal ma zá sok ra vo nat ko zó
jog sza bá lyi és mû sza ki fel té te lek nek, így kü lö nö sen:

= Eat, Ket.

= RFC 3275 XML-Sig na tu re Syn tax and Pro ces sing

= A Ma gyar Elekt ro ni kus Alá írás Szö vet ség ál tal a
„MELASZ Re a dy” prog ram az együtt mû kö dé si
ké pes sé get ta nú sí tó iga zo lá sa.

= Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium aján -
lá sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hosszú távú
és ar chív elekt ro ni kus alá írás for má tu mok mû sza -
ki spe ci fi ká ci ó já ra (az alá írás for má tu má ra).

= CEN CWA 14170 Se cu rity re qu i re ments for sig na -
tu re cre a ti on app li ca ti ons.

= CEN CWA 14171 Ge ne ral gu i de li nes for elect ro -
nic sig na tu re ve ri fi ca ti on.

– Az al kal ma zás nak tá mo gat nia kell mi ni má li san a
Mic ro soft Win dows 2000 és XP ope rá ci ós rend sze re ket.

– Az al kal ma zás nak ren del kez nie kell olyan nyil vá no -
san el ér he tõ ver zi ó val, amely az érin tett fe lek szá má ra le -
he tõ vé te szi az elekt ro ni kus alá írá sok el len õr zé sét. Ezen
ver zi ó nak is ki kell elé gí te nie a vo nat ko zó jog sza bá lyi és
mû sza ki kö ve tel mé nye ket, illetve kom pa tí bi lis nek kell
len nie az alá írás lét re ho zó al kal ma zás sal.

– Az al kal ma zás ren del kez zen ter mék kö ve tés sel a jog -
sza bá lyok és mû sza ki szab vá nyok vál to zá sá nak tekin tetében.

– Az al kal ma zás és annak do ku men tá ci ó ja ma gyar
nyel vû le gyen, illetve amennyi ben több nyel vû, a ma gyar
nyelv nek ki vá laszt ha tó nak kell len nie.

Ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos op ci o ná lis
ele mek:

– Az al kal ma zás fe lel jen meg az aláb bi mû sza ki szab -
vá nyok nak, kö ve tel mé nyek nek:

= ETSI TS 101 903 v1.2.2 (vagy újabb).
= XML Ad van ced Elect ro nic Sig na tu res (XA dES)

– Az al kal ma zás op ci o ná li san ren del kez zen egyéb ope -
rá ci ós rend szer tá mo ga tás sal.

– Az al kal ma zás tá mo gas sa a több szö rös és több szin tû
alá írá si funk ci ó kat.

– Az al kal ma zás tá mo gas sa a W3C „XML Enc ryp ti on” 
aján lá sa sze rin ti szab vá nyos tit ko sí tá si funk ci ó kat.

– Az esz köz ren del kez zen a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé re vo nat ko zó füg get len ta nú sí tó szer ve ze tek ál -
tal ki adott ta nú sí tás sal.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az al kal ma zás azon nyil vá no san el ér he tõ ver zi ó já nak,
amely az érin tett fe lek szá má ra le he tõ vé te szi az elekt ro ni -
kus alá írá sok el len õr zé sét, in gye ne sen el ér he tõ nek kell
len nie.

K–02–00–000 Elektronikus aláírás használatához
kapcsolódó szolgáltatások

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A ter mék kör be be le tar to zik mind azon – jel lem zõ en az
elekt ro ni kus alá írás tör vény ál tal de fi ni ált – szol gál ta tá sok 
nyúj tá sa, ame lyek re az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos
te vé keny sé gek so rán szük ség van vagy le het.

A ki emelt ter mék cso port ele mei:

K–02–01–000 Hi te le sí tés-szol gál ta tás
K–02–02–000 Idõ bé lyeg zés-szol gál ta tás

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos mû sza ki kö ve tel mé nye ket a K–00–00–000 
nor ma tí va tar tal maz za.

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.
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III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za.

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes gaz da sá gi
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

K–02–01–000 Hitelesítés-szolgáltatás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Az elekt ro ni kus ta nú sít vány az elekt ro ni kus alá írás sal
kap cso la tos te vé keny sé gek nél kü löz he tet len, köz pon ti
ele me. A hi te le sí tés-szol gál ta tás (a hi te le sí tés-szol gál ta tá -
si te vé keny ség be be le ért ve az elekt ro ni kus alá írás tör -
vény ben de fi ni ált „alá írás lét re ho zó adat el he lye zé se alá -
írás lét re ho zó esz kö zön” szol gál ta tást is, ahol ez ér tel mez -
he tõ) so rán a szol gál ta tó az igény be ve võ nek (illetve az ál -
tal meg je lölt alá írók nak) egye bek mel lett krip tog rá fi ai
kul cso kat ge ne rál, a sze mé lyek azo no sí tá sát el vég zi, ezek
alap ján elekt ro ni kus ta nú sít vá nyo kat bo csát ki vagy újít
meg, fel füg gesz té si, illetve vissza vo ná si szol gál ta tást
nyújt, vissza vo ná si ál la pot in for má ci ó kat szol gál tat, eset -
leg kulcs meg õr zé si szol gál ta tást nyújt.

A ki emelt ter mék cso port ele mei:
K–02–01–100  Mi nõ sí tett ta nú sít vá nyok hoz kap -

csolódó hi te le sí tés szol gál ta tás
K–02–01–200 Tit ko sí tó ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló dó

hi te le sí tés szol gál ta tás
K–02–01–300  Hi te le sí tõ (aut hen ti ká ci ós) ta nú sít vá -

nyok hoz kap cso ló dó hi te le sí tés szol -
gál ta tás

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos mû sza ki kö ve tel mé nye ket a K–00–00–000 
nor ma tí va tar tal maz za.

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za.

Az egyes ki emelt ter mék cso por tok rész le tes gaz da sá gi
kö ve tel mé nye it a ter mék cso por tok ra vo nat ko zó egye di
elõ írások tar tal maz zák.

K–02–01–100 Minõsített tanúsítványokhoz kapcsolódó
hitelesítés szolgáltatás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás ké szí té sé hez mi nõ sí tett
ta nú sít vá nyok hasz ná la ta szük sé ges. Je len ter mék kör ben

ezen ta nú sít vá nyok ki bo csá tá sá val és ke ze lé sé vel kap cso -
la tos szol gál ta tá sok tar toz nak.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–02–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele -
mek:

– A mi nõ sí tett ta nú sít vá nyo kat ki ál lí tó hi te le sí tés szol -
gál ta tó fe lel jen meg az Eat.-ban és a Ket.-ben meg ha tá ro -
zott mi nõ sí tett hi te le sí tés-szol gál ta tó val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek nek, va la mint az aláb bi mû sza ki, illetve jog -
szabályi kö ve tel mé nyek nek:

= ETSI TS 101 862 Qu a li fi ed Cer ti fi ca te pro fi le.
= Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium aján lá -

sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó vég fel hasz ná lói
ta nú sít vá nyok szer ke ze té nek és adat tar tal má nak
mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ra (Cer ti fi ca te Pro fi les).

= Hi te le sí té si rend je, Szol gál ta tá si sza bály za ta fe lel -
jen meg „Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Miniszté -
rium aján lá sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi -
te le sí té si ren dek”-ben fog lal tak nak.

= A ki ál lí tott ta nú sít vá nyo kat tar tal ma zó ta nú sít -
vány tá rat LDAP és HTTP pro to kol lo kon ke resz -
tül, nyil vá no san el ér he tõ vé kell ten ni.

= A ta nú sít vá nyok ra vo nat ko zó vissza vo ná si ál la po -
tot vissza vo ná si lis ta köz zé té te lé vel (CRL – Cer ti -
fi ca te Re vo ca ti on List) kell el ér he tõ vé ten ni.
A CRL-t LDAP és HTTP pro to kol lok se gít sé gé vel 
kell el ér he tõ vé ten ni.

– A BALE meg sze mé lye sí té se so rán az alá író kulcs pá -
rok ki zá ró lag az al kal ma zott BA LE-n ge ne rál ha tó ak.

Ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos op ci o ná lis
ele mek:

– A ta nú sít vá nyok ra vo nat ko zó vissza vo ná si ál la po tot
on-li ne mó don (OCSP – On-li ne Cer ti fi ca te Sta tus Pro to -
col) is el ér he tõ vé le het ten ni. Az OCSP szol gál ta tást
HTTP vagy HTTPS pro to kol lon ke resz tül kell nyúj ta ni.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za

K–02–01–200 Titkosító tanúsítványokhoz kapcsolódó
hitelesítés-szolgáltatás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A tit ko sí tá si funk ci ók el lá tá sá ban a fe lek azo no sí tá sá ra
az elekt ro ni kus alá írá so ké hoz ha son ló ta nú sít vá nyok ki ál -
lí tá sá ra és ke ze lé sé re van szük ség. Je len ter mék kör ben
ezen ta nú sít vá nyok ki bo csá tá sá val és ke ze lé sé vel kap cso -
la tos szol gál ta tá sok tar toz nak.
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II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–02–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– A tit ko sí tó ta nú sít vá nyo kat ki ál lí tó hi te le sí tés szol -
gál ta tó fe lel jen meg az Eat.-ban meg ha tá ro zott mi nõ sí tett
alá írás hi te le sí tés-szol gál ta tó val kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek nek, va la mint az aláb bi mû sza ki, illetve jog sza bá lyi
kö ve tel mé nyek nek:

= Hi te le sí té si rend je, Szol gál ta tá si sza bály za ta fe lel -
jen meg „Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té -
rium aján lá sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi -
te le sí té si ren dek”-ben fog lal tak nak.

= Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium aján lá sa
a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó vég fel hasz ná lói ta -
nú sít vá nyok szer ke ze té nek és adat tar tal má nak mû -
sza ki spe ci fi ká ci ó já ra (Cer ti fi ca te Pro fi les).

= A ki ál lí tott ta nú sít vá nyo kat tar tal ma zó ta nú sít -
vány tá rat LDAP és HTTP pro to kol lo kon ke resz -
tül, nyil vá no san el ér he tõ vé kell ten ni.

= A ta nú sít vá nyok ra vo nat ko zó vissza vo ná si ál la po -
tot vissza vo ná si lis ta köz zé té te lé vel (CRL – Cer ti -
fi ca te Re vo ca ti on List) kell el ér he tõ vé ten ni. A
CRL-t LDAP és HTTP pro to kol lok se gít sé gé vel
kell el ér he tõ vé ten ni.

Ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos op ci o ná lis
ele mek:

A tit ko sí tó ma gán kul csok ra vo nat ko zó an a szol gál ta tó
nyújt son biz ton sá gos kulcs vissza ál lí tá si és le té ti szol -
gáltatást.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za.

K–02–01–300 Hitelesítõ (authentikációs)
tanúsítványokhoz kapcsolódó hitelesítés-szolgáltatás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

A hi te le sí tõ (aut hen ti ká ci ós, azo no sí tá si) funk ci ók el lá tá -
sá ban a fe lek azo no sí tá sá ra az elekt ro ni kus alá írá so ké hoz
ha son ló ta nú sít vá nyok ki ál lí tá sá ra és ke ze lé sé re van szük -
ség. Je len ter mék kör ben ezen ta nú sít vá nyok ki bo csá tá sá val
és ke ze lé sé vel kap cso la tos szol gál ta tá sok tar toz nak.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–02–01–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– A hi te le sí tõ ta nú sít vá nyo kat ki ál lí tó hi te le sí tés-szol -
gál ta tó fe lel jen meg az Eat.-ban meg ha tá ro zott mi nõ sí tett
alá írás hi te le sí tés-szol gál ta tó val kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek nek, va la mint az aláb bi mû sza ki, illetve jog sza bá lyi
kö ve tel mé nyek nek:

= Hi te le sí té si rend je, Szol gál ta tá si sza bály za ta fe lel -
jen meg „Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té -

rium aján lá sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó hi -
te le sí té si ren dek”-ben fog lal tak nak.

= Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium aján lá -
sa a köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó vég fel hasz ná lói
ta nú sít vá nyok szer ke ze té nek és adat tar tal má nak
mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ra (Cer ti fi ca te Pro fi les).

= A ki ál lí tott ta nú sít vá nyo kat tar tal ma zó ta nú sít -
vány tá rat LDAP és HTTP pro to kol lo kon ke resz -
tül, nyil vá no san el ér he tõ vé kell ten ni.

= A ta nú sít vá nyok ra vo nat ko zó vissza vo ná si ál la po -
tot vissza vo ná si lis ta köz zé té te lé vel (CRL – Cer ti -
fi ca te Re vo ca ti on List) kell el ér he tõ vé ten ni. A
CRL-t LDAP és HTTP pro to kol lok se gít sé gé vel
kell el ér he tõ vé ten ni.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za.

K–02–02–000 Idõbélyegzés-szolgáltatás

I. Ki emelt ter mék kör ál ta lá nos le írá sa, hasz ná la ti cél ja
 

Az idõ bé lyeg zés-szol gál ta tás ke re té ben a szol gál ta tó az
alá írók ké ré se i re vá la szol va olyan bi zo nyí té ko kat (idõ bé -
lye ge ket) ál lít ki, ame lyek iga zol ják egy adott elekt ro ni kus 
do ku men tum vagy elekt ro ni kus alá írás egy idõ pont ban
tör té nõ lé te zé sét. Ezzel a szol gál ta tás sal bi zo nyít ha tó,
hogy egy elekt ro ni kus do ku men tum vagy elekt ro ni kus
alá írás mely idõ pil la nat ban ke let ke zett (pon to sab ban, leg -
ké sõbb mi kor ke let ke zett). A vissza vo ná si in for má ci ók
ke ze lé se mel lett az idõ bé lyeg zõ te szi le he tõ vé az elekt ro -
ni kus alá írás idõ be li ér vé nyes sé gé nek el len õr zé sét és meg -
fe le lõ el já rás ren det kö vet ve az ér kez te tés nél hasz ná la tos
le ta gad ha tat lan sá gi funk ci ó kat is biz to sít hat ja.

II. Mû sza ki kö ve tel mé nyek
 

A K–02–00–000 nor ma tí vá ban fog lal ta kon túl me nõ en
ezen ter mék kel/szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zõ ele mek:

– Az idõ bé lyeg zés-szol gál ta tó fe lel jen meg az Eat.-ban 
meg ha tá ro zott mi nõ sí tett idõ bé lyeg zés-szol gál ta tó val
kap cso la tos kö ve tel mé nyek nek, va la mint az aláb bi mû sza -
ki, illetve jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek:

= RFC 3161 In ter net X.509 Pub lic Key Inf rast ruc tu -
re Ti me-Stamp Pro to col.

= Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium aján lá sa a
köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó idõ bé lyeg zés for má -
tum mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ra (Time Stamp For mat).

= A szol gál ta tás HTTPS vagy VPN csa tor na fe lett
tör tén jen.

= Az al kal ma zott aut hen ti ká ci ós meg ol dás tá mo gas -
sa az idõ bé lyeg zés-ké ré sek egyé nen kén ti és össze -
sí tett el szá mo lá sát.

III. Gaz da sá gi kö ve tel mé nyek
 

Az ál ta lá nos gaz da sá gi kö ve tel mé nye ket a
K–00–00–000 nor ma tí va tar tal maz za.
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Az informatikai és hírközlési miniszter

k ö z l e m é n y e

az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítésérõl

Az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 6. § (3) be kez dé se alap ján ko ráb bi ak ban ki adott szak ér tõi és vizs ga el nö ki név jegy zék az e köz le mény mel lék le té -
ben fel tün te tet tek kel egé szül ki, és az elõ zõek ben megjelent szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekkel együtt érvényes.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék ki egé szí té se
(az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um hoz tar to zó szak ma cso por tok)

Sor -
szám

Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

1. Ba logh Ist ván In for ma ti ka 3580 Ti sza új vá ros, 
Ka rint hy Fri gyes u. 4.

BITK In for ma ti kai Ve ze tõi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft.,
3580 Ti sza új vá ros, Ka rint hy Fri gyes u. 4.

2. Ba logh Zsolt In for ma ti ka 3300 Eger, 
Hell M. 3. 2/2.

Bor nem issza Ger gely Szak kép zé si In té zet,
3300 Eger, Ker tész u. 128.

3. Bá rány Ist ván In for ma ti ka 8100 Vár pa lo ta, 
Ró bert K. út 21.

4. Ba rá ti Ti bor In for ma ti ka 3561 Fel sõ zsol ca, 
Má tyás ki rály u. 18/1.

Sze me re Ber ta lan Szak kép zõ és Mû vé sze ti Kö zép is ko la,
3529 Mis kolc, If jú ság út 16–20.

5. Bar dócz Er nõ né Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
me ne dzse lés, nem gaz da sá gi ügy -
in té zés, szer ve zés)

2220 Ve csés, 
Kell ner u. 3.

Ma gyar Pos ta Rt., Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság, Mi nõ ség ügyi Iro da,
1122 Bu da pest, Krisz ti na krt. 6–8.

6. Bart ha Ka ta lin In for ma ti ka 3300 Eger, 
Fa is ko la u. 12/b II/1.

Kos suth Zsu zsa Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, 
3300 Eger, Bem u. 3.

7. Bá tyai Lász ló In for ma ti ka 1065 Bu da pest, 
We i ner Leó u. 17. I/9.

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Fõ pol gár mes te ri Hi va tal, 
1052 Bu da pest, Vá ros há za u. 9–11.

8. Beke Imre In for ma ti ka 3300 Eger, 
Csa lo gány u. 64/a

Ne u mann Já nos Kö zép is ko la és Kol lé gi um, 
3300 Eger, Rá kó czi u. 48.

9. Ben de Imre In for ma ti ka 9700 Szom bat hely, 
Vö rös marty 25.

Pus kás Ti va dar Fém- és Vil la mos ipa ri Szak kép zõ Is ko la, 
9700 Szom bat hely, Ady tér 2.

10. Be ne dek né Tú ró czi Ka ta lin In for ma ti ka 3535 Mis kolc, 
Er dész u. 20/a

Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és Pos ta for gal mi Szak kö zép is ko la, 
3532 Mis kolc, Rácz Á. u. 54–56.

3
. szám

IN
F

O
R

M
A

T
IK

A
I É

S
 H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
0

5



Sor -
szám

Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

11. Ber kes Jó zsef In for ma ti ka 3534 Mis kolc, 
Lá nyi Ernõ u. 26.

Észak- ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz té si és Át kép zõ
Köz pont, 3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1.

12. Bo do la i né Mak kai Eri ka In for ma ti ka 3300 Eger, 
Szö vet ke zet u. 3.

Ne u mann Já nos Kö zép is ko la és Kol lé gi um, 
3300 Eger, Rá kó czi u. 48.

13. Bo gá csi At ti la In for ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

6100 Kis kun fél egy há za,
Nyíl u. 37.

SZINTÉZIS Mo dern Tu do má nyok Is ko lá ja Szak kö zép is ko la,
6100 Kis kun fél egy há za, Al pá ri út 61.

14. Brück ler Ta más In for ma ti ka 8000 Szé kes fe hér vár, 
Te mes vá ri u. 68/A

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Mun ka erõ-fej lesz tõ és Kép zõ Köz pont,
8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 123.

15. Bu da vá ri Csa bá né In for ma ti ka 8000 Szé kes fe hér vár, 
Tó vá ros ln. 67., II/39.

SZÜV Rt. Szé kes fe hér vár, 8002 Szé kes fe hér vár, Gyü mölcs u. 38.

16. Bur ger Eri ka In for ma ti ka 4225 Deb re cen, 
Észa ki sor 57.

Dis ci mus Üz le ti Aka dé mia, 4032 Deb re cen, Tes se dik u. 1.

17. Csar masz Já nos In for ma ti ka 8471 Káp ta lan fa, 
Kos suth u. 33.

Bán ki Do nát Szak kép zõ Is ko la, 8400 Ajka, Bró dy Imre u. 2.

18. Csat lós Ist ván In for ma ti ka 2120 Du na ke szi, 
Ba rát ság u. 20., IV/26.

A thé né Ide gen for gal mi, In for ma ti kai és Üz let em ber kép zõ 
Szak kö zép is ko la, 1087 Bu da pest, Er zsé bet krt. 7.

19. Cson tó Béla In for ma ti ka 4024 Deb re cen, 
Te le ki u. 8., fszt. 3.

Mech wart And rás Gép ipa ri és In for ma ti kai Kö zép is ko la, 
4025 Deb re cen, Szé che nyi u. 58.

20. Da nitz Bé lá né In for ma ti ka 1151 Bu da pest, 
Vác du ka tér 10.

Ba bits Mi hály Gim ná zi um, 1047 Bu da pest, Tóth Ala dár u. 16–18.

21. Elek Ist ván In for ma ti ka 3525 Mis kolc, Fá bi án u. 2. Blát hy Ottó Vil la mos ipa ri Szak kö zép is ko la, 
3527 Mis kolc, Sol tész u. 7.

22. Fá bi án Zol tán In for ma ti ka 1117 Bu da pest,  
Sze ré mi sor 12/a

Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki Kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um, 1097 Bu da pest, Ti mót u. 3.

23. Fa rán ki Gyu la Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

7630 Pécs, Ka kukk u. 20. Zi per nows ky Ká roly Mû sza ki Szak kö zép is ko la, 
7602 Pécs, 48-as tér 2.

24. Fid ler Gá bor In for ma ti ka 1111 Bu da pest, 
Bu da fo ki út 10/C., II. 2.

Ben tax Kft., 1115 Bu da pest, Sár bo gár di út 16.

25. Fis cher Gá bor Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka, 
In for ma ti ka

1202 Bu da pest, 
Nagy szõ lõs u. 4.

JUFI Ok ta tá si Szol gál ta tó Bt., 1202 Bu da pest, Nagy szõ lõs u. 4.

26. Fo dor Ta más Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka, 
In for ma ti ka

1046 Bu da pest, 
Jó si ka u. 28.

IQ SOFT-John Bry ce Ok ta tó köz pont Kft., 
1135 Bu da pest, Csa ta u. 8. 

27. Föld esi Lász ló In for ma ti ka 6640 Csong rád, 
Roz ma ring u. 14.

Ság hy Mi hály Szak kép zõ Is ko la, 
6640 Csong rád, Gyöngy vi rág u. 18.
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Sor -
szám

Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

28. Fü löp Me lin da In for ma ti ka 2045 Tö rök bál int, 
Wolff György u. 9.

IT Kht., 1077 Bu da pest, Csen ge ry u. 16.

29. Fü ve si Ist ván dr. In for ma ti ka 6800 Hód me zõ vá sár hely,
So mo gyi B. u. 68.

Sze ge di Tu do mány egye tem, Ter mé szet tu do má nyi Kar, 
Számítás tudományi Tan szék, 6720 Sze ged, Ár pád tér 2.

30. Gás pár Má tyás In for ma ti ka 1071 Bu da pest, 
Beth len Gá bor u. 33., I/1.

Kö zig con sult Bt., 8000 Szé kes fe hér vár, Ke le men Béla u. 28.

31. Gu de nus Lász ló In for ma ti ka 1033 Bu da pest, 
Re vicz ky ezr. u. 4.

ELTE In for ma ti kai Kar, 1117 Bu da pest, Páz mány P. sé tány 1/C.

32. Gyar ma ti An tal In for ma ti ka 8999 Za la lö võ, 
Szé che nyi u. 6.

Za la lö või Ál ta lá nos Is ko la, 8999 Za la lö võ, Rá kó czi u. 1.

33. Györ gyi Gyu la In for ma ti ka 4405 Nyír egy há za, 
Put tony u.38.

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi u. 13.

34. Had há zy né dr. Iszály Ka ta lin dr. Infor ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

4400 Nyír egy há za, 
Kond u. 7.

Nyír egy há zi Fõ is ko la-GTFK, 4400 Nyír egy há za, Rá kó czi u. 69.

35. Haf ner Jó zsef dr. In for ma ti ka 7400 Ka pos vár, 
Guba S. u. 40.

Pan non Lo vas aka dé mia és Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, 
7400 Ka pos vár, Guba S. u. 36–40.

36. Ham bur ger An tal In for ma ti ka 7636 Pécs, 
Szent egy ház u. 10.

Ham bur ger és Tár sa Ok ta tá si Kft. 7623 Pécs, Rá kó czi u. 24–26.

37. Ha ra mia Lász ló In for ma ti ka 6726 Sze ged, Mû hely u. 11. HUNIT Ma gyar or szág Kft., 6722 Sze ged, At ti la u. 11.

38. Hé ger Ist ván In for ma ti ka 9700 Szom bat hely, 
Ber csé nyi M. u. 22.

Vas Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, 
9700 Szom bat hely, Hon véd tér 2.

39. He iz ler né Ba ko nyi Vik tó ria In for ma ti ka 1172 Bu da pest, 
Jász la dány u. 14.

ELTE In for ma ti kai Kar 1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.

40. Hel fen be in Hen rik In for ma ti ka 1172 Bu da pest, 
Har so na u.142.

ELTE In for ma ti kai Kar 1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.

41. Hel ler Fe renc Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka, 
In for ma ti ka

1098 Bu da pest, 
Dési Hu ber u. 13.

Pus kás Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum, 1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

42. He ren di Ist ván dr. In for ma ti ka 6722 Sze ged, 
Kos suth L. sgt. 9–13.

Sze ge di Tu do mány egye tem, Ter mé szet tu do má nyi Kar, 
Számítás tudományi Tan szék, 6725 Sze ged, Bol dog asszony sgt. 6.

43. Hor váth Lász ló dr. Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka, 
In for ma ti ka

1136 Bu da pest, 
Hol lán Ernõ u. 3.

Pus kás Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum, 1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

44. Hu bert Ti bor In for ma ti ka 1113 Bu da pest, 
Bar tók Béla út 134.

Kvas say Jenõ Mû sza ki Szak kö zép is ko la, 
1068 Bu da pest, Rippl-Ró nai u.26.

45. Il lés Zol tán dr. In for ma ti ka 2120 Du na ke szi, 
Kosz to lá nyi De zsõ u. 17.

ELTE In for ma ti kai Kar 1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.
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Sor -
szám

Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

46. Jamb rik Mi hály Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

1031 Bu da pest, 
Ro zá lia u. 35–42.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

47. Jó kú ti György In for ma ti ka 1107 Bu da pest, 
Som fa köz 4., VI. 20.

Cont roll Tra i ning Kft., 1027 Bu da pest, Csa lo gány u. 23.

48. Jó zan né Si pos Etel ka In for ma ti ka 6090 Kun szent mik lós, 
Bar tók B. u. 2.

HÁZOKT Kft., 6090 Kun szent mik lós, Akác fa u. 2.

49. Ju hász Imre In for ma ti ka 5310 Kis új szál lás, 
Deák F. u. 2/A

Mó ricz Zsig mond Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la,
5310 Kis új szál lás, Szé che nyi u. 4.

50. Kár pá ti Lász ló dr. In for ma ti ka 8360 Keszt hely, 
Klem pa köz 2.

Veszp ré mi Egye tem Ta nács adó, To vább kép zõ és Táv ok ta tá si In té -
zet, 8200 Veszp rém, Egye tem u. 10.  

51. Ka to na Ist ván In for ma ti ka 2517 Kesz tölc, 
Aká cos út 14.

Kesz töl ci Ál ta lá nos Is ko la, 2517 Kesz tölc, Is ko la út 68.

52. Ke cze li Lász ló In for ma ti ka 7400 Ka pos vár, 
Béke u. 17., I/2.

Nosz lo py Gás pár Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, 
7400 Ka pos vár, Szent Imre u. 2. 

53. Ke rek es né Mát hé  Tün de In for ma ti ka 3521 Mis kolc, Kap tár u. 22. And rás sy Gyu la Mû sza ki Kö zép is ko la, 
3530 Mis kolc, Sol tész N. Kál mán u. 10.

54. Ker tész-Far kas Zsu zsan na In for ma ti ka 6120 Kis kun maj sa, 
Li li om u. 16.

Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la, 6120 Kis kun maj sa, Fõ u. 69.

55. Kiss Fe renc In for ma ti ka 5008 Szol nok, 
Ter sánsz ky J. J. u. 43.

Pál fy Já nos Mû szer ipa ri és Vegy ipa ri Szak kö zép is ko la, 
5000 Szol nok, Ti sza par ti sé tány 2–3.

56. Kiss Gá bor In for ma ti ka 3529 Mis kolc, 
Au lich u. 16/a

Sze me re Ber ta lan Szak kép zõ és Mû vé sze ti Kö zép is ko la, 
3529 Mis kolc, If jú ság út 16–20.

57. Kiss Zol tán In for ma ti ka 9400 Sop ron, 
Kert vá ro si u. 8.

Fény-Szoft Szá mí tás tech ni kai Kft., 9400 Sop ron, Ku ruc domb sor 2.

58. Ko csis né Han go nyi Ju dit In for ma ti ka 7100 Szek szárd, 
Pa rász ta út 52.

EDUTOP Ok ta tó és Szol gál ta tó Bt., 7100 Szek szárd, Pa rász ta út 52.

59. Kó nyá né Tóth Má ria In for ma ti ka 4024 Deb re cen, 
Te le ki u. 40., II/16.

Su li szer viz Ok ta tá si és Szak ér tõi Iro da Kft., 
4024 Deb re cen, Kos suth u. 42.

60. Ko pasz Mi hály In for ma ti ka 1104 Bu da pest, 
Csom bor u. 19.

EAKI Szak kö zép is ko la, 1136 Bu da pest, Bal zac u. 7.

61. Koszt a Mi hály In for ma ti ka 4450 Ti sza lök, 
Köl csey F. u. 42.

Vas vá ri Pál Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um, 
4440 Ti sza vas vá ri, Pe tõ fi u. 1.

62. Ko vács And rás né In for ma ti ka 8000 Szé kes fe hér vár, 
Bárt fai u. 29/C

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Kan dó Kál mán Vil la mos mér nö ki  
Fõ iskolai Kar, Szá mí tó gép tech ni kai In té zet, 
8000 Szé kes fe hér vár, Bu dai u. 45.

63. Ko vács né Sza bó Má ria In for ma ti ka 5000 Szol nok, 
Ber csé nyi u. 28/B

Pál fy Já nos Mû szer ipa ri és Vegy ipa ri Szak kö zép is ko la, 
5000 Szol nok, Ti sza par ti sé tány 2–3.

1
0

8
IN

F
O

R
M

A
T

IK
A

I É
S

 H
ÍR

K
Ö

Z
L

É
S

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 3

. szám



Sor -
szám

Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

64. Kön czöl Ta más In for ma ti ka 1023 Bu da pest, 
Ár pád fe je de lem útja 38.

EDUCATIO Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. Su li net Prog ram iro da,
1134 Bu da pest, Váci út 37.

65. Kõ vá ri Pé ter dr. In for ma ti ka 1183 Bu da pest, 
Gyöngy vi rág u. 34.

Po gány Fri gyes Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 
1183 Bu da pest, Thö köly út 11.

66. Kö vér Mi hály Csa ba In for ma ti ka 4263 Nyír már ton fal va, 
Szé che nyi u. 47.

ÁMK Ál ta lá nos Is ko lá ja, 4263 Nyír már ton fal va, Is ko la tér 1.

67. Led necz ky Já nos In for ma ti ka 8900 Za la eger szeg, 
Szó köz 1.

Za la szám In for ma ti kai Kft., 8900 Za la eger szeg, Már tí rok u. 53.

68. Lov rity Ernõ In for ma ti ka 3528 Mis kolc, 
Al kot mány u. 39.

Stú di um Szak kö zép is ko la, 3529 Mis kolc, Csa bai kapu 25.

69. Lõ rik György In for ma ti ka 6722 Sze ged, 
Kos suth L. sgt. 9–13.

Hi rös Di ák kol lé gi um, 6000 Kecs ke mét, Csa bi G. u. 1.

70. Lu kács End ré né Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
me ne dzse lés, nem gaz da sá gi ügy -
in té zés, szer ve zés)

1156 Bu da pest, 
Nyír pa lo ta u. 44., I/1.

Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, 1087 Bu da pest, Ber zse nyi u. 6.

71. Már kus La jos In for ma ti ka 7400 Ka pos vár, Zár da u. 18. OKÉV Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság, 
7400 Ka pos vár Szán tó u. 5.

72. Máté Ist ván In for ma ti ka 7627 Pécs, 
Szent Ber ta lan út 1.

Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 7634 Pécs, Bá zis út 10.

73. Má tyás Já nos In for ma ti ka 3530 Mis kolc, 
Szent Ist ván út 5.

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz té si és Át kép zõ
Köz pont, 3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1.

74. Mel hardt Zol tán Imre In for ma ti ka 9730 Kõ szeg, 
Bo ros tyán kõ u. 2.

Ár pád-há zi Szent Mar git Ró mai Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la, 
9730 Kõ szeg, Vár kör 34.

75. Mó dos De zsõ In for ma ti ka 9023 Gyõr, Ka to na J. út 42. Sza bad he gyi Köz ok ta tá si Köz pont, 9028 Gyõr, Ko ni ni út 2–4.

76. Mó dos Gá bor In for ma ti ka 9026 Gyõr, 
Dó zsa Gy. rkp. 25.

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta, Jed lik Ányos Gép ipa ri
és In for ma ti kai Kö zép is ko la, 9021 Gyõr, Szent Ist ván u. 7.

77. Mol nár Csa ba In for ma ti ka 4031 Deb re cen, 
Kis he gye si u. 18., II/8.

Su li szer viz Ok ta tá si és Szak ér tõi Iro da Kft., 
4024 Deb re cen, Kos suth u. 42.

78. Mol nár Já nos In for ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

4400 Nyír egy há za, 
Kert u. 20., V/21.

METRO Hol ding Hun ga ry, 
4400 Nyír egy há za, Deb re ce ni út

79. Mol nár Já nos In for ma ti ka 1186 Bu da pest, 
Mar gó Ti va dar u. 142., I/3.

Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, In no vá ci ós Me to di ka Köz pont, 
1087 Bu da pest, Ber zse nyi u. 6.
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Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

80. Mu rá nyi Pál né dr. In for ma ti ka 1205 Bu da pest, Irá nyi u. 3. Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, In for ma ti ka Szak ma cso port, 
1087 Bu da pest, Ber zse nyi u. 6.

81. Nagy Ág nes In for ma ti ka 1039 Bu da pest, 
Zemp lén Gy. u. 5., VII/22.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

82. Nagy At ti la In for ma ti ka 9026 Gyõr, Bá csai út 14. Krú dy Gyu la Gim ná zi um, Ide gen for gal mi, Ven dég lá tó ipa ri 
Szak középiskola és Szak is ko la, 9024 Gyõr, Ör kény I. u. 8–10. 

83. Nagy Imre Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

1047 Bu da pest, Izzó u. 4/B Új pes ti Két Ta ní tá si Nyel vû Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um, 
1041 Bu da pest, Gör gey A. út 26.

84. Nagy Zol tán In for ma ti ka 8448 Aj ka-Ba kony gye pes,
Tó be re ki u. 7.

Bán ki Do nát Szak kép zõ Is ko la, 8400 Ajka, Bró dy Imre u. 2.

85. Ne decz ky Ve ro ni ka In for ma ti ka 1086 Bu da pest, 
Ko szo rú u. 24.

EDUCATIO Kht., Su li net Prog ram iro da, 1134 Bu da pest, Váci út 37.

86. Né meth Ist ván Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

9700 Szom bat hely, 
Fõ tér 34., I/4.

Pus kás Ti va dar Fém- és Vil la mos ipa ri Szak kép zõ Is ko la, 
9700 Szom bat hely, Ady tér 2.

87. Né meth né Tömõ Zsu zsan na In for ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem
gaz da sá gi ügy in té zés, szer ve zés)

9721 Gen csa pá ti, 
Hu nya di u. 63.

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la, 9700 Szom bat hely, Ká roly Gás pár tér 4.

88. Nick Fe renc In for ma ti ka 2900 Ko má rom, 
Térf fy Gyu la u. 62.

Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi-In for ma ti kai Szak kö zép is ko la, 
2900 Ko má rom, Tán csics Mi hály u. 75.

89. Oko licsny Már ta Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
me ne dzse lés, nem gaz da sá gi ügy -
in té zés, szer ve zés)

1119 Bu da pest, 
Va hot u. 3., I/4.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

90. Orosz Lász ló In for ma ti ka 5900 Oros há za, 
Móra F. u. 21.

3. sz. Ál ta lá nos Is ko la, 5900 Oros há za, Vö rös marty u. 4.

91. Pál fal vi Zsolt In for ma ti ka 6724 Sze ged, Kál vá ria tér 5. Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Hi va ta la, 
6741 Sze ged, Rá kó czi tér 1.

92. Pán czél Béla Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

2045 Tö rök bál int, 
Szar vas me zõ u. 9.

Ke len föl di Mû sza ki Kö zép is ko la, 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 159.

93. Pap Gá bor né dr. Ha ran go zó Éva In for ma ti ka 2145 Ke re pes, Elõd u. 14. ELTE In for ma ti kai Kar, 1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.

94. Papp Sán dor dr. Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

1119 Bu da pest, 
Ete le út 63., 10/98.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

95. Pa sek Béla In for ma ti ka 6727 Sze ged, 
Má jus 1. u. 44/A

Rad nó ti Mik lós Kí sér le ti Gim ná zi um, 
6720 Sze ged, Ti sza L. krt. 6–8.
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Név Szak ma cso port Lak cím Mun ka hely

96. Peck Ti bor In for ma ti ka 1204 Bu da pest, 
Csor ba u.19.

Bar hács és Tár sa Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kft., 
1091 Bu da pest, Ül lõi út 45.

97. Pe li kán Ist ván In for ma ti ka 3529 Mis kolc, 
Szent györgy u. 63., 2/3.

Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi ai
 Szakközépiskola, 3525 Mis kolc, Da y ka Gá bor u. 4. 

98. Per lusz And rás In for ma ti ka 1039 Bu da pest, 
Ba já ki E. u. 10.

99. Práff Csa ba Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Kereskedelem-marketing, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
me ne dzse lés, nem gaz da sá gi ügy -
in té zés, szer ve zés)

1098 Bu da pest, 
Táv író u. 21./I., I/3.

100. Pus pán Fe renc In for ma ti ka 7400 Ka pos vár, 
Nagy sze ben u. 29/A.

Mun ká csy Mi hály Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, 
7400 Ka pos vár, Kos suth L. u. 48.

101. Schlett Zol tán In for ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti 
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té zés, szer -
ve zés)

1212 Bu da pest, Barcs tér 1. Cse pel Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Szak mun kás kép zõ, 
1211 Bu da pest, Posz tó gyár u. 10.

102. Si mon Iván In for ma ti ka 2133 Szõd li get, 
Du nai fa sor 43.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

103. Si mo nics Ist ván dr. Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

2045 Tö rök bál int, 
Ká ro lyi u. 70.

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Kan dó Kál mán Vil la mos mér nö ki
 Fõiskolai Kar, 1084 Bu da pest, Ta vasz me zõ u. 17.

104. Si pos Já nos In for ma ti ka, Kereskedelem-
 marketing, üz le ti ad mi niszt rá ció
(Ke res ke de lem, mar ke ting, üz le ti 
ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés,
nem gaz da sá gi ügy in té zés, szer -
ve zés)

6725 Sze ged, Haj nal u. 9/A. Si pos Ma gán is ko la, 6725 Sze ged, Haj nal u. 9/A.

105. Si pos Mi hály dr. In for ma ti ka 3300 Eger, 
Szent Mik lós u. 5.

Ne u mann Já nos Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um,
3300 Eger, Rá kó czi út 48.

106. So hár At ti la In for ma ti ka 9970 Szent gott hárd, 
Tom pa M. u. 3.

III. Béla Szak kép zõ Is ko la, 9970 Szent gott hárd, Hon véd u. 10.

107. Stel li Jó zsef In for ma ti ka 5200 Tö rök szent mik lós,
Vö rös marty u. 102.

Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la, 
5200 Tö rök szent mik lós, Al má sy u. 50.

108. Su rá nyi né Be ne dikt Ve ro ni ka In for ma ti ka 1081 Bu da pest, 
Nép szín ház u. 17.

109. Sü ve ges De zsõ né In for ma ti ka 4024 Deb re cen, 
Víg ked vû M. u. 17., fsz. 3.

SZÜV Rt. Te rü le ti Igaz ga tó ság, 4025 Deb re cen, Piac u. 39–41.
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110. Sza bó né Kis mar ton Ág nes In for ma ti ka 1125 Bu da pest, 
Sá ros pa tak út 26.

SZTÁV Rt., 1149 Bu da pest, An gol u. 36.

111. Szal ma Má ria Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció,
me ne dzse lés, nem gaz da sá gi ügy -
in té zés, szer ve zés)

1213 Bu da pest, 
Szent Ist ván út 154.

Ma gyar Pos ta Rt. Le vél Üz let ág,
1122 Bu da pest, Krisz ti na krt. 6–8.

112. Szánt hó De zsõ In for ma ti ka 3300 Eger, 
Tri ni tá ri us u.1/A

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz té si és Át kép zõ
Köz pont, 3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1.

113. Sza nyi né For czek Er zsé bet In for ma ti ka 6727 Sze ged, 
Bo ká nyi D. u. 39.

Sze ge di Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Or vo si
In for ma ti kai In té zet, 6720 Sze ged, Ko rá nyi fa sor 9.

114. Szek ré nyes Gá bor In for ma ti ka 1144 Bu da pest, 
Ke re pe si út 98.

Ga ra bon ci ás Szak kö zép is ko la, 1074 Bu da pest, Szö vet ség u. 35.

115. Szen ner Ká roly In for ma ti ka 7630 Pécs,  Koksz u. 77. Zi per nows ky Ká roly Mû sza ki Szak kö zép is ko la, 
7602 Pécs, 48-as tér 2.

116. Szlá vi Pé ter In for ma ti ka 1118 Bu da pest, 
Gaz dag ré ti tér 1.

ELTE In for ma ti kai Kar, 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 1/C.

117. Te mes ré ká si Gá bor In for ma ti ka 1015 Bu da pest, 
Batt hy ány u. 28–30.

Ger vay Mi hály Pos ta és Gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, 
1056 Bu da pest, Irá nyi u. 3.

118. Tir pák And rás In for ma ti ka 3534 Mis kolc, 
Ga ga rin u. 42.

Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la, 
3527 Mis kolc, La ta bár E. u. 1.

119. Tö rõ csik Géza In for ma ti ka 8000 Szé kes fe hér vár, 
Bát ky Zs. u. 5., VII/29.

SZÜV Rt., 8000 Szé kes fe hér vár, Gyü mölcs u. 38.

120. Vaj da Ká roly In for ma ti ka 3535 Mis kolc, 
Fé nyes völ gyi u. 14., I/2.

SZÉV Szá mí tás tech ni kai és Ok ta tá si Kft., 
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

121. Vaj da Lász ló In for ma ti ka 4440 Ti sza vas vá ri, 
Kos suth u. 12., 3/18.

Vas vá ri Pál Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um, 
4440 Ti sza vas vá ri, Pe tõ fi u. 1.

122. Vá ra di An tal Elekt ro tech ni ka-Elekt ro ni ka,
 Informatika

1024 Bu da pest, 
Mar git krt. 35–37., IV/22.

In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

123. Ve lez di Ta más In for ma ti ka 3529 Mis kolc, 
Au lich L. u. 26.

Mis kol ci Egye tem, 3515 Mis kolc-Egye tem vá ros

124. Ve ne kei At ti la In for ma ti ka 2209 Pé te ri, 
Tán csics Mi hály u. 62.

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Kan dó Kál mán Vil la mos mér nö ki Kar,
1084 Bu da pest, Ta vasz me zõ u. 15–17.

125. Völ gyi né dr. Szûcs Emõ ke In for ma ti ka 1113 Bu da pest, Elek u. 9/B Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la Kül ke res ke del mi Fõ is ko lai Kara
 Informatika In té zet, 1165 Bu da pest, Di ó sy L. u. 22–24.

126. Zeke La jos In for ma ti ka 5100 Jász be rény, 
Szö vet ke zet u. 18., III/10.

Lis ka J. Erõs ára mú Szak kö zép is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um,
5100 Jász be rény, Rá kó czi út 13–15.
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Az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ki egé szí té se
(az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um hoz tar to zó szak ké pe sí té sek)

Sor -
szám Név Szak ma cso port

Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

1. An tal Ist ván 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1024 Bu da pest, Ez re des u. 7/A. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Bo lyai
Já nos Ka to nai Mû sza ki Fõ is ko lai Kar, 
1101 Bu da pest, Hun gá ria krt. 9–11.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

2. Bál int Já nos 7. In for ma ti ka 54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ 7400 Ka pos vár, Gróf Ap po nyi Al bert köz 5. Ki ni zsi Pál Élel mi szer ipa ri Szak kép zõ Is ko la
és Gim ná zi um, 7400 Ka pos vár, Fõ u. 2.

54464103 In for ma ti kus

3. Ba ra nyi né 
Pet hõ Irén

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1039 Bu da pest, Ka rá csony S. u. 31. OTP Bank Rt., 1051 Bu da pest, Ná dor u. 16.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

4. Bar dócz Er nõ né 17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció,
 menedzselés, nem
gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens 2220 Ve csés, Kell ner u. 3. Ma gyar Pos ta Rt., Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság,
Mi nõ ség ügyi Iro da, 
1122 Bu da pest, Krisz ti na krt. 6–8.

5. Bar na Ta más 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7228 Döb rö köz, Páhy u. 45/2. Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
 Oktatási In téz mény, Óvo da, 
7228 Döb rö köz, Is ko la u. 3.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

6. Bé ké si Jó zsef 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 8800 Nagy ka ni zsa, Ka zin czy u. 11.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

7. Be ne dek né 
Tú ró czi Ka ta lin

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3535 Mis kolc, Er dész u. 20/A Ba ross Gá bor Köz le ke dé si és Pos ta for gal mi
Szak kö zép is ko la, 
3532 Mis kolc, Rácz Á. u. 54–56.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ
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54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

8. Ber náth Mik lós 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7632 Pécs, Sik ló si út 92. B & D Stú dió 7624 Pécs, Nagy Jenõ u. 12.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

9. Bi ri nyi Já nos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5123 Jász árok szál lás, Le hel u. 34. Klap ka György Szak kö zép- és Szak is ko la,
5100 Jász be rény, Hat va ni út 2.

10. Bo do la i né 
Mak kai Eri ka

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3300 Eger, Szö vet ke zet u. 3. Ne u mann Já nos Kö zép is ko la és Kol lé gi um,
3300 Eger, Rá kó czi u. 48.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

11. Bok Jó zsef né 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3524 Mis kolc, Köl csey u. 9. fszt. 2. SZÉV Szá mí tás tech ni kai és Ok ta tá si Kft., 
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

12. Bur ger Eri ka 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4225 Deb re cen, Észa ki sor 57. Dis ci mus Üz le ti Aka dé mia, 
4032 Deb re cen, Tes se dik u. 1.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens
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13. Buz der Lan tos
Jó zsef

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2092 Bu da ke szi, Batt hy ány u. 1/B In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

52414603 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

14. Csand li Kál mán 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4551 Nyír egy há za–Oros, Kez dõ köz 4. Vá sár he lyi Pál Épí tõ ipa ri és Kör nye zet vé del mi- 
Víz ügyi Szak kö zép is ko la, 
4400 Nyír egy há za, Vas vá ri Pál u. 16.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, 
do ku men tá ció ke ze lõ in for ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

15. Csin ta lan Ta más 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1015 Bu da pest, Fi áth J. u. 16. Bo lyai Já nos Ál ta lá nos Is ko la, 
1195 Bu da pest, Ár pád u. 14.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

16. Deák Lász ló 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5000 Szol nok, Bo tond u. 36. Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um és Ál ta lá nos
 Iskola, 5000 Szol nok, Szé che nyi I. krt. 16.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

17. Drá vay Csa ba 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2740 Abony, Beth len G. u. 14. Ki ni zsi Pál Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la,
2740 Abony, Kos suth tér 18.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

18. Fá bi án Zol tán 7. In for ma ti ka 52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 1117 Bu da pest, Sze ré mi sor 12/A. Szily Kál mán Két tan nyel vû Mû sza ki 
Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um, 
1097 Bu da pest, Ti mót u. 3.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó
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54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

19. Fa rán ki Gyu la 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7630 Pécs, Ka kukk u. 20. Zi per nows ky Ká roly Mû sza ki Szak kö zép is ko la, 
7602 Pécs, 48-as tér 3.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

20. Far kas hal mi 
Csa ba

6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka,
7.  Informatika

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1173 Bu da pest, Ré ti hé ja u. 60. SZTÁV Rt., 1149 Bu da pest, An gol u. 36.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

51522307 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni kai
mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

21. Far na dy Ta más 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 8000 Szé kes fe hér vár, Ér sek új vá ri út 8/A. Al ba soft Tra i ning Ok ta tó köz pont Kft., 
8000 Szé kes fe hér vár, Be ré nyi út 101.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

22. Fe hér And rás 7. In for ma ti ka 33464104 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5440 Kun szent már ton, Wes se lé nyi u. 24. Szé che nyi Ist ván Egye tem, 
9026 Gyõr, Egye tem tér 1.

34464101 PLC prog ra mo zó

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

23. Fid ler Gá bor 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1111 Bu da pest, Bu da fo ki út 10/C., II. 2. Ben tax Kft., 1115 Bu da pest, Sár bo gár di út 16.
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52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

24. Fis cher Gá bor 6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka 
7. Elekt ro ni ka

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ 1202 Bu da pest, Nagy szõ lõs u. 4. JUFI Ok ta tá si Szol gál ta tó Bt., 
1202 Bu da pest, Nagy szõ lõs u. 4.

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

25. Fo dor Imre 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1183 Bu da pest, Ki ni zsi Pál u. 4. Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter ven ci ós
 Központ, 1097 Bu da pest, Gyá li út 33–35.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for -
ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

26. Fo dor Ta más 6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka
7. In for ma ti ka

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1046 Bu da pest, Jó si ka u. 28. IQSOFT- John Bry ce Ok ta tó köz pont Kft., 
1135 Bu da pest, Csa ta u. 8.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ
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27. Föld esi Lász ló 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6640 Csong rád, Roz ma ring u. 14. Ság hy Mi hály Szak kép zõ Is ko la, 
6640 Csong rád, Gyöngy vi rág u. 18.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

28. Fü ge di Be at rix 17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke -
res ke de lem, mar ke -
ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens 1155 Bu da pest, Ko lozs vár u. 4/C., II. 3. Bé ké sy György Pos ta- és Táv köz lés for gal mi
Szak kö zép is ko la, 
1174 Bu da pest, Szé che nyi u. 9–11.

29. Gal bács né Sza bó
Gab ri el la

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6723 Sze ged, Bu da pes ti krt. 10/A., IV. em. Kõ rö sy Jó zsef Köz gaz da sá gi 
és Külkereske delmi Szak kö zép is ko la, 
6720 Sze ged, Ste fá nia 14.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

30. Gu de nus Lász ló 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1033 Bu da pest, Re vicz ky ezr. u. 4. ELTE In for ma ti kai Kar, 
1117 Bu da pest, Páz mány P. sé tány 1/C.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

31. Gyar ma ti Ár pád 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2800 Ta ta bá nya, Gál Ist ván ltp. 205., 4/1. Mi kes Ke le men Fel nõtt és If jú sá gi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la, 
2800 Ta ta bá nya, Béke u. 8.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

32. Györ gyi Gyu la 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4405 Nyír egy há za, Put tony u. 38. Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi u. 13.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus
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54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

33. Há bel Jó zsef 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6343 Mis ke, Fõ u. 85. Bel vá ro si Ál ta lá nos Is ko la, 
6300 Ka lo csa, Szt. Ist ván kir. út 12–14.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

34. Ham bur ger An tal 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7623 Pécs, Rá kó czi u. 24–26. Ham bur ger és Tár sa Ok ta tá si Kft., 
7623 Pécs, Rá kó czi u. 24–26.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

35. He iz ler né 
Ba ko nyi Vik tó ria

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1172 Bu da pest, Jász la dány 14. ELTE In for ma ti kai Kar 
1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.

36. Hel fen be in 
Hen rik

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1172 Bu da pest, Har so na u. 142. ELTE In for ma ti kai Kar 
1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok krt. 1/C.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

37. Hel ler Fe renc 6. Elekt ro ni -
ka-elekt ro tech ni ka,
7. In for ma ti ka

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1098 Bu da pest, Dési Hu ber u. 13. Pus kás Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum, 
1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

33522402 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

38. Her czig Zol tán 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7130 Tol na, Lotz Ká roly 12. ÁNK. Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ja,
7130 Tol na, Kos suth. u. 6.
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52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

39. Hor váth Lász ló dr. 6. Elekt ro ni -
ka-elekt ro tech ni ka,
7. In for ma ti ka

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1136 Bu da pest, Hol lán Ernõ u. 3. Pus kás Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum,
1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

33522402 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

40. Hu bert Ti bor 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1113 Bu da pest, Bar tók Béla u. 134. Kvas say Jenõ Szak kö zép is ko la, 
1068 Bu da pest, Rippl Ró nai u. 26.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

41. Hu szár De zsõ 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7400 Ka pos vár, Er dõ sor u. 89/A. Eöt vös Ló ránd Mû sza ki Kö zép is ko la
és  Kollégium, 
7400 Ka pos vár, Páz mány P. u. 17.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

42. Il lés Zol tán dr. 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2120 Du na ke szi, Kosz to lá nyi u. 17. ELTE In for ma ti kai Kar, 
1117 Bu da pest, Páz mány sé tány 1/C.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus
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Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

43. Jacz kó Lász ló 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2800 Ta ta bá nya, If jú mun kás út 49., 5/1. Mi kes Ke le men Fel nõtt és If jú sá gi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la, 
2800 Ta ta bá nya, Béke u. 8.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

44. Jacs me nik Gyu la 7. In for ma ti ka 52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 4032 Deb re cen, Tes se dik S. u. 60. DE ATC AVK Szám vi te li és Pénz ügyi
 Tanszék, 4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi út 138.

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

45. Jamb rik Mi hály 6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka, 
7. In for ma ti ka

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 1031 Bu da pest, Ro zá lia u. 38–42. In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium,
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

46. Ju hász Ró bert 6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka,
7.  Informatika

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6791 Sze ged, Gyön gyös pa ta u. 11. Gá bor Dé nes Gim ná zi um, Mû sza ki Szak kö zép -
is ko la és Kol lé gi um, 6725 Sze ged, Mars tér 14.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

51522307 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni kai
mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52522310 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ
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55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

47. Ká rász Pé ter 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6400 Kis kun ha las, Po zsony u. 20. Fa ze kas Gá bor Ut cai Ál ta lá nos Is ko la,
6400 Kis kun ha las, Fa ze kas G. u. 1.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

48. Keksz Ernõ 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2461 Tár nok, Dó zsa Gy. u. 69. Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem Bo lyai
Já nos Ka to nai Mû sza ki Kar, 
1091 Bu da pest, Ül lõi út 133–135.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for -
ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

49. Ke rek es né Mát hé 
Tün de

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3521 Mis kolc, Kap tár u. 22. And rás sy Gyu la Mû sza ki Kö zép is ko la,
3530 Mis kolc, Sol tész N. Kál mán u. 10.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

50. Ker tész-Far kas
Zsu zsan na

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6120 Kis kun maj sa, Li li om u. 16. Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la, 
6120 Kis kun maj sa, Fõ u. 69.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

51. Kirsch La jos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5630 Bé kés, Ma lom asszony kert 2/1 MÁV In for ma ti kai Ke res ke del mi, Szol gál ta tó
és Ta nács adó Kft., 
1012 Bu da pest, Krisz ti na krt. 37/A

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.
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52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

52. Kiss Imre La jos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1161 Bu da pest, Ber csé nyi u. 31. Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Minisz -
térium, 1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

53. Kiss Krisz ti na 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7030 Paks, Pus kás Ti va dar u. 30. Ener ge ti kai Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um,
7030 Paks, Dó zsa Gy. út 95.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54. Ko pasz Mi hály 7. In for ma ti ka 54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 1014 Bu da pest, Csom bor u. 19. EAKI Szak kö zép is ko la, 
1136 Bu da pest, Bal zac u. 7.

55. Ko vács Ist ván 6. Elekt ro nia-elekt -
ro tech ni ka,
7. In for ma ti ka

33542401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ 4241 Bocs ka i kert, Gu lyás Pál u. 9. Be reg szá szi Pál Szak kö zép is ko la és Szak is ko la, 
4032 Deb re cen, Bur gun dia u. 1.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

56. Ko vács Le ven te 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5600 Bé kés csa ba, Ber tót hy ud var 6., II. 5. Gé pé sze ti és Szá mí tás tech ni kai Szak kö zép is ko la,
5600 Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 7.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
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54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for -
ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

57. Koz ma Ist ván 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3532 Mis kolc, Rácz Ádám u. 21. KARRINA Szak kép zõ Is ko la, 
3532 Mis kolc, Tát ra u. 2.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

58. Ku cse ra Mi hály 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5600 Bé kés csa ba, Szar va si út 60. Bé kés Me gyei Víz mû ek Rt., 
5600 Bé kés csa ba, Do bo zi út 5.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens
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59. Ku ri tyák Mi hály 7. In for ma ti ka,
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció,
 menedzselés, nem
gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6500 Baja, Dá lia u. 7. Ma gyar Pos ta Rt., Baja 1. Pos ta, 
6500 Baja, Orosz lán u. 5.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

60. Le it li Gab ri el la
Eri ka

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2170 Aszód, Hat va ni út 7. Pe tõ fi Sán dor Gé pé sze ti Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um, 2170 Aszód, Hat va ni u. 7.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

61. Lov rity Ernõ 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3528 Mis kolc, Al kot mány u. 39. Stú di um Szak kö zép is ko la, 
3529 Mis kolc, Csa bai kapu 25.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

62. Lu dá nyi Ist ván 6. Elekt ro tech ni ka-
elekt ro ni ka, 
7. In for ma ti ka

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6725 Sze ged, Bé csi krt. 20., I. 13. Gá bor Dé nes Gim ná zi um, Mû sza ki Szak kö zép -
is ko la és Kol lé gi um, 6724 Sze ged, Mars tér 14.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522303 In for ma ti kai mû sze rész
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52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

63. Lu kács End ré né 17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció (Ke -
res ke de lem, mar ke -
ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens 1156 Bu da pest, Nyír pa lo ta u. 44., I. 1. Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, 
1087 Bu da pest, Ber zse nyi u. 6.

64. Má dai Lász ló 7. In for ma ti ka 34464101 PLC prog ra mo zó 2400 Du na új vá ros, Mo há csi u. 11. Du na ferr Szak kö zép-, és Szak is ko la, 
2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–2.

65. Má tyás Já nos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3530 Mis kolc, Szent Ist ván u. 5., VI. 3. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont, 3518 Mis kolc, Ere nyõ út 1.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

66. Metz ger Ti bor 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7634 Pécs, Haj nal ka u. 8/A. Pé csi Ke res ke del mi, Ide gen for gal mi
és  Vendéglátóipari Szak kö zép is ko la 
és  Szak iskola, 7623 Pécs, Rét u. 10.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

67. Met zin ger Fe renc 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5340 Kun he gyes, Arany Já nos út 11/B. Nagy Lász ló Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um
és Kol lé gi um, 
5340 Kun he gyes, Kos suth út 15–17.

34464101 PLC prog ra mo zó
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52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

68. Mó dos Gyu la 7. In for ma ti ka 54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 1125 Bu da pest, Béla ki rály út 4/A. Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem, 
1093 Bu da pest, Fõ vám tér 8.

69. Mol nár Edit 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6728 Sze ged, Al kot mány u. 89. Vas vá ri Pál Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la,
6722 Sze ged, Gu ten berg u. 11.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

70. Mol nár Já nos 7. In for ma ti ka,
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4400 Nyír egy há za, Kert u. 20., V. 21. METRO Hol ding Hun ga ry, 
4400 Nyír egy há za, Deb re ce ni út

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ
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Sor -
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Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

71. Mol nár Já nos 6. Elekt ro ni ka-
elekt ro tech ni ka,
7. In for ma ti ka,
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1186 Bu da pest, Mar gó Ti va dar u. 142., I. 3. Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, In no vá ci ós
 Metodika Köz pont, 
1087 Bu da pest, Ber zse nyi u. 6.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

34464101 PLC prog ra mo zó

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for -
ma ti kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

72. Mol nár Já nos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2660 Ba las sa gyar mat, Ve res Pál né u. 44. Szon di György Szak kö zép is ko la és Szak is ko la,
2660 Ba las sa gyar mat, Ré gi ma lom út 2.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

73. Mur vai Jó zsef 7. In for ma ti ka 54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 1063 Bu da pest, Kmetty u. 20. Fõ vá ro si Ön kor mány zat Pan nó nia Kö zép is ko -
lás Kol lé gi um, 1133 Bu da pest, Pan nó nia u. 83.

1
2

8
IN

F
O

R
M

A
T

IK
A

I É
S

 H
ÍR

K
Ö

Z
L

É
S

I K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 3

. szám



Sor -
szám Név Szak ma cso port

Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

74. Ne decz ky
Ve ro ni ka

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1086 Bu da pest, Ko szo rú u. 24. EDUCATIO Kht. Su li net Prog ram iro da, 
1134 Bu da pest, Váci út 37.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

75. Né me di Já nos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1139 Bu da pest, Pet ne há zy u. 10., II. 14. SZÁMALK Ok ta tá si Rt., 
1139 Bu da pest, Fran ge pán u. 56.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

76. Ne mes Jó zsef 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 9700 Szom bat hely, Welt her K. u. 18. Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la, 
9700 Szom bat hely, Ká ro lyi G. tér 4.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52542307 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

77. Né meth Fe renc 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1134 Bu da pest, Csán gó u. 26., 7/1.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ
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54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

78. Nick Fe renc 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2900 Ko má rom, Térf fy Gyu la u. 62. Szé che nyi Ist ván Köz gaz da sá gi- In for ma ti kai
Szak kö zép is ko la, 
2900 Ko má rom, Tán csics M. u. 75.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

79. Oko licsny Már ta 17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens 1119 Bu da pest, Va hot u. 3., I. 4. In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

80. Ola jos Zsolt 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2112 Ve res egy ház, Pa csir ta u. 59. SZÁMALK Ok ta tá si Rt., 
1115 Bu da pest, Ete le út 68.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

81. Pán czél Béla 6. Elekt ro nia-elekt -
ro tech ni ka, 
7. In for ma ti ka

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2045 Tö rök bál int, Szar vas me zõ u. 9.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

51522307 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni kai
mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus
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54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

82. Pap Gá bor né
dr. Ha ran go zó
Éva

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2145 Ke re pes, Elõd u. 14. ELTE In for ma ti kai Kar, 
1117 Bu da pest, Páz mány sé tány 1/C.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

83. Pap-Szi ge ti 
Ró bert

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 6000 Kecs ke mét, Eper u. 5., I. 3. Kecs ke mé ti Fõ is ko la GAMF Kar, In for ma ti ka
Tan szék, 6000 Kecs ke mét, Ceg lé di út 2.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

84. Papp Sán dor dr. „6. Elekt ro tech ni ka- 
elekt ro ni ka 
7. In for ma ti ka”

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1119 Bu da pest, Ete le út 63., 10/98. In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ
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55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

85. Peck Ti bor 7. In for ma ti ka 52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. 1204 Bu da pest, Csor ba u. 19. Bar hács és Tár sa Szer ve zé si Ok ta tá si 
és Szol gál ta tó Kft., 
1091 Bu da pest, Ül lõi út 45.

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

86. Plósz An tal 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3600 Ózd, Boly ki fõút  22. Gá bor Áron Szak kép zõ Is ko la, 
3600 Ózd, Boly ki fõút  2.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

87. Pol gár End re 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1145 Bu da pest, Új vi dék sé tány 8. Van Hal len Ta nács adó Bt., 
1145 Bu da pest, Új vi dék sé tány 8.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

88. Pozs gay Zol tán 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2890 Tata, Er dei Fe renc út 18. Blát hy Ottó Szak kö zép is ko la, Szak is ko la
és Kol lé gi um, 2890 Tata, Hõ sök tere 9.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ
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89. Práff Csa ba „6. Elekt ro tech ni ka- 
elekt ro ni ka 
7. In for ma ti ka
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció,
 menedzselés, nem
gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)”

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1098 Bu da pest, Táv író u. 21/1., I. 3.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

34464101 PLC prog ra mo zó

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

51522307 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni kai
mû sze rész

52343402 In fost ruk tú ra-me ne dzser

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

90. Ru zsinsz ky
An tal né

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1165 Bu da pest, Huny ad vár u. 96/B. In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

3
. szám

IN
F

O
R

M
A

T
IK

A
I É

S
 H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
3

3



Sor -
szám Név Szak ma cso port

Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

91. Sán dor Mik lós 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5000 Szol nok, In dó ház u. 7., III. 16. Press Cont rol Kft., 5008 Szol nok, Gát õr út 59.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

92. Sán dor Zol tán 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1191 Bu da pest, Fõ u. 13., X. 30. Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, 
1108 Bu da pest, Új he gyi sé tány 1–3.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

93. Sán ta Jó zsef 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4400 Nyír egy há za, Sta di on út 8., IV. 18. Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, 
4400 Nyír egy há za, Rá kó czi u. 69.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

94. Si mon Iván 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2133 Szõd li get, Du nai fa sor 43. In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium, 
1077 Bu da pest, Dob u. 75–81.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus
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54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

95. Si mon Zsolt 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7632 Pécs, Litt ke Jó zsef u. 16. Pé csi Ke res ke del mi, Ide gen for gal mi
és  Vendéglátóipari Szak kö zép is ko la
és  Szakiskola, 7623 Pécs, Rét u. 10.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

96. So mo gyi né 
Lu kács Gi zel la

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2030 Érd, Mar ti no vics u. 12. Ke len föl di Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
és Szak iskola, 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 159.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

97. Su rá nyi né 
Be ne dikt 
Ve ro ni ka

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 17.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

98. Sza bó né
Kis mar ton Ág nes

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1125 Bu da pest, Sá ros pa tak út 26. SZTÁV Rt., 1149 Bu da pest, An gol u. 36.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

99. Sza bó né Szép la ki 
Ág nes dr.

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1025 Bu da pest, Fel sõ zöld má li út 88/B., I. 6. Szent Mar git Gim ná zi um, 
1114 Bu da pest, Vil lá nyi út 5–7.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus
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Sor -
szám Név Szak ma cso port

Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

100. Sza lai Éva 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3232 Mát ra fü red, Aka dé mia u. 6/A. Va das Jenõ Er dé sze ti és Vad gaz dál ko dá si
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um, 
3232 Mát ra fü red, Er dész u. 11.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

101. Szal ma Má ria 7. In for ma ti ka,
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció, me -
ne dzse lés, nem gaz -
da sá gi ügy in té zés,
szer ve zés)

52702602 Pos tai üz le ti asszisz tens 1213 Bu da pest, Szent Ist ván út 154. Ma gyar Pos ta Rt. Le vél Üz let ág, 
Bu da pest, Krisz ti na krt. 6–8.

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

102. Szer da he lyi 
Ár pád

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 9700 Szom bat hely, Fel sõ õr u. 42. Pus kás Ti va dar Fém- és Vil la mos ipa ri Szak -
képzõ Is ko la, 9700 Szom bat hely, Pe tõ fi S. u. 1.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

103. Szi lá gyi Ju dit 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1194 Bu da pest, Há rom szék u. 57. Pest szent lõ rin ci Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai
Kö zép is ko la, 1184 Bu da pest, Hen ger sor u. 34.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

104. Szil ber Er zsé bet 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7630 Pécs, Prés ház u. 3. Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 
7634 Pécs, Bá zis út 10.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
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szám Név Szak ma cso port
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azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

105. Szlá vi Pé ter 7. In for ma ti ka 52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ 1118 Bu da pest, Gaz dag ré ti tér 1. ELTE JK In for ma ti ka Szak mód szer ta ni
 Csoport, 
1117 Bu da pest, Páz mány P. sé tány 1/C.

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

106. Szol nok né
 Szepessy Éva
Dóra

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4600 Kis vár da, Szü ret u. 11. Bes se nyei György Gim ná zi um és Kol lé gi um,
4600 Kis vár da, Is ko la tér 2.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

107. Ta kács 
Fe renc né dr.

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 4032 Deb re cen, Aka dé mia u. 13. DISCIMUS Üz le ti Aka dé mia, 
4032 Deb re cen, Tes se dik S. u. 1.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

108. Tel ler Már ta 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1106 Bu da pest, Gép ma dár u. 3., I. 10. BGF Kül ke res ke del mi Fõ is ko lai Kar 
In for ma ti kai In té zet, 
1165 Bu da pest, Di ó sy La jos u. 22–24.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

109. Tí már Ká roly 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5600 Bé kés csa ba, Te me tõ sor 4. Gé pé sze ti és Szá mí tás tech ni kai Szak kö zép is ko la,
5600 Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 7.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.
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szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

110. Tir pák And rás 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3534 Mis kolc, Ga ga rin u. 42. Kós Ká roly Épí tõ ipa ri Szak kö zép is ko la, 
3527 Mis kolc, La ta bár E. u. 1.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ in for -
ma ti kus

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

111. Tóth Jó zsef 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5310 Kis új szál lás, Béla ki rály u. 21. Mó ricz Zsig mond Gim ná zi um és Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um, 
5310 Kis új szál lás, Szé che nyi u. 4.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

112. Tóth né
 Jachimovits
 Magda

„6. Elekt ro tech ni ka- 
elekt ro ni ka 
7. In for ma ti ka”

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1237 Bu da pest, Nyír u. 28., fszt. 6. Ke len föl di Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
és Szak iskola, 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 159.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522307 Mû hol das- és ká bel te le ví zi ós vé tel tech ni kai
mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

54542401 Táv köz lé si szak tech ni kus
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szám Név Szak ma cso port

Szak ké pe sí tés
azo no sí tó

szá ma
Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Lak cím Mun ka hely

55542303 Te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens

113. Ur bán né Pat kás
Már ta dr.

7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 7200 Dom bó vár, Vö rös marty u. 29. 516. sz. Ipar i Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um,
7200 Dom bó vár, Nép köz tár sa ság út 21.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464102 In for má ció rend szer-szer ve zõ

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54464107 CAD-CAM ter ve zõ, do ku men tá ció ke ze lõ
 informatikus

55464101 In for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ

114. Vaj da Ká roly 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 3535 Mis kolc, Fé nyes völ gyi u. 14., I. 2. SZÉV Szá mí tás tech ni kai és Ok ta tá si Kft., 
3530 Mis kolc, Gör gey u. 24.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

115. Var mu zsa Pé ter 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2119 Pé cel, Szon dy u. 65. Bel ügy mi nisz té ri um,
1051 Bu da pest, Jó zsef At ti la u. 6.

34464101 PLC prog ra mo zó

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ

52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

116. Vas At ti la 7. In for ma ti ka 54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. 1098 Bu da pest, Arany vi rág sé tány 3. SZIE Gö döl lõ, Pá ter K. u. 1.

117. Ve ne kei At ti la 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2209 Pé te ri, Tán csics M. u. 62. Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la, Kan dó Kál mán
Vil la mos mér nö ki Fõ is ko lai Kar, 
Mû szer tech ni kai és Au to ma ti zá lá si In té zet, 
1084 Bu da pest, Ta vasz me zõ u. 17.

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52464105 In for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és üze mel te tõ
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52542303 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

54464103 In for ma ti kus

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54464105 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

118. Vid ra Gá bor 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 9024 Gyõr, Függ vény u. 1. MH Béri Ba logh Ádám Hon véd Kö zép is ko la
és Kol lé gi um, 
9025 Gyõr, Ber csé nyi li get 99–101.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

119. Vizi György 7. In for ma ti ka,
17. Ke res ke de lem-
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció
( Kereskedelem,
mar ke ting, üz le ti
ad mi niszt rá ció,
 menedzselés, nem
gaz da sá gi ügy in té -
zés, szer ve zés)

33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 2092 Bu da ke szi, Jó zsef A. u. 63/C. Ke len föl di Mû sza ki Szak kö zép is ko la 
és Szak iskola, 
1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 159.

33522401 Táv köz lé si há ló zat-épí tõ

51522303 In for ma ti kai mû sze rész

52542402 Táv köz lé si tech ni kus

120. Vo nyi gás Ist ván 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 1211 Bu da pest, Tán csics M. u. 41. Cse pel – Szi get Mû sza ki Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um, Bu da pest, 
1211, Posz tó gyár u. 10.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

54464101 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.

54464104 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó

54840901 Mul ti mé dia-fej lesz tõ

55542302 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

121. Zeke La jos 7. In for ma ti ka 33464101 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló) 5100 Jász be rény, Szö vet ke zet u. 18. Lis ka Jó zsef Erõs ára mú Szak kö zép is ko la
és Gim ná zi um, 
5100 Jász be rény, Rá kó czi út 13–15.

52464102 Gaz da sá gi in for ma ti kus II.

52464103 Szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel te tõ

52542307 Ipar i in for ma ti kai tech ni kus

54464103 In for ma ti kus
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A Piacfejlesztési fõosztály

k ö z l e m é n y e

az informatikai és hírközlési miniszter által a 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet alapján kijelölt szervezetek
nyilvántartásáról

A 13/2003. (X. 3.) IHM ren de let alap ján a mi nisz ter az egyes hír köz lé si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló vagy ellen -
õr zõ, il le tõ leg ta nú sí tó szer ve ze te ket je löl ki, és a ki je lö lés té nyét (a te vé keny sé gi kör és a ter mék cso port meg je lö lé sé vel) 
az IHM hi va ta los lap já ban köz zé te szi. A lis tát a 2006. február 15-ei vál to zás miatt jelentetjük meg.

A 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet alapján kijelölt szervezetek nyilvántartása
(2006. február 15-ei állapot)

Sor -
szám

Ki je lölt szerv neve, címe, el ér he tõ sé ge Te vé keny sé gi kör és ter mék cso port
Ér vé nyes ség 

-tól
Ér vé nyes ség 

-ig
Ki je lö lés

szá ma

1. MATRIX
Vizs gá ló, Ellen õr zõ és Ta nú sí tó Kft.
2151 Fót, Vö rös marty tér 2.

egye te mes táv köz lé si szol gál ta tá sok
és nyil vá no san hoz zá fér he tõ táv köz lé si
szol gál ta tá sok meg fe le lõ sé gé nek 
ta nú sí tá sa

2002.
ja nu ár
1-jé tõl

2004.
de cem ber

31-éig

002/2001.

2. MATRIX 
Vizs gá ló, Ellen õr zõ és Ta nú sí tó Kft.
2040 Bu da örs, Sza bad ság út 290.

002/2001. sz. ki je lö lés sze rint 2004.
szep tem ber

28-ától

2007.
de cem ber

31-éig

002/2001/1
M

3. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós 
és Kom mu ni ká ci ós Szö vet ség
1116  Bu da pest, Hu nya di M. út 32.

ve ze té kes mû sor el osz tó há ló za tok
 mûszaki meg fe le lõ sé gé nek hely szí ni
vizs gá la ta

2002.
jú ni us
28-ától

2005.
jú ni us
30-áig

003/2002.

4. MATRIX 
Vizs gá ló, Ellen õr zõ és Ta nú sí tó Kft.
1023 Bu da pest, Bé csi út 3–5., II/6.

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM ren de let
 hatálya alá tar to zó rá dió be ren de zé sek
és táv köz lõ vég be ren de zé sek
 megfelelõségének ta nú sí tá sa

2002.
szep tem ber

23-ától

2005.
szep tem ber

30-áig

004/2002.

5. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós 
és Kom mu ni ká ci ós Szö vet ség
1116 Bu da pest, Hu nya di M. út 32.

003/2002. sz. ki je lö lés sze rint 2005.
jú li us
1-jé tõl

2008.
jú ni us
30-áig

003/2002/1
M

6. MATRIX 
Vizs gá ló, Ellen õr zõ és Ta nú sí tó Kft.
2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 290.

004/2002. sz. ki je lö lés sze rint 2005.
szep tem ber

29-étõl

2008.
szep tem ber

30-áig

004/2002/1
M

7. VERITAN Hír köz lé si és In for ma ti kai
Ta nú sí tó Kft.

meg fe le lõ ség ta nú sí tás
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok,
kü lö nö sen 345/2004. (XII. 22.) Korm.
ren de let tel meg ha tá ro zott szol gál ta tás
ka te gó ri ák ban: te le fon szol gál ta tás,
 internet és egyéb adat át vi te li szol gál ta -
tás és mû sor el osz tó szol gál ta tás

2005.
de cem ber

19-étõl

2008.
de cem ber

31-éig

005/2005.

8. Bu da pes ti Mû sza ki 
és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem 
Táv köz lé si és Mé dia in for ma ti kai 
Tan szék, Táv köz lé si Vizs gá ló 
La bo ra tó ri um

meg fe le lõ ség vizs gá lat
táv köz lõ vég be ren de zé sek elõ fi ze tõi
 interfész kö ve tel mé nye i nek vizs gá la ta,
ezen be lül:
in teg rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há ló zat
(ISDN) alap hoz zá fé ré sû (2B+D) elõ -
fizetõi in ter fész;
in teg rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há ló zat
(ISDN) pri mer se bes sé gû (30B+D) elõ -
fi ze tõi in ter fész;
nagy se bes sé gû adat át vi te li elõ fi ze tõi
in ter fész fé mes ér pá ron (xDSL).

2006.
feb ru ár
7-étõl

2009.
feb ru ár
15-éig

006/2006.

Vári Pé ter s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ
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Pályázati felhívás módosítása

„A magyar IKT-szektor kis- és középvállalatainak USA-beli és ázsiai külpiaci jelenlétének támogatása” címû
pályázat módosítása

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium 2005. szep tem ber 16-án pá lyá za ti fel hí vást tett köz zé a ma gyar IKT-szek -
tor kis- és kö zép vál la la ta i nak USA-be li és ázsi ai kül pi a ci jelenlétének támogatására.

A pá lyá za ti fel hí vás az aláb bi ak sze rint mó do sul:

A pá lyá zat címe: A ma gyar IKT-szek tor kis- és kö zép vál la la ta i nak USA-be li, ázsi ai és FÁK-tér ség be li kül pi a ci je len -
lé té nek tá mo ga tá sa

A pá lyá zat te rü le ti ha tá lya: USA, Ázsia és a FÁK-tér ség be li or szá gok

Ha tár idõk:
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: 2006. 06. 30.
Tá mo ga tan dó ese mény leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. 12. 31.
A pá lyá za ti fel hí vás és a kap cso la tos do ku men tu mok le tölt he tõ ek az IHM hon lap já ról: www.ihm.gov.hu

Szerkesztõbizottsági tájékoztató

a Magyar Közlönyben megjelent informatikai és hírközlési ágazatot érintõ jogszabályokról és közleményekrõl

(Magyar Közlöny 2006. évi 13–28 számai)

2006. évi XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 16. szám)..................................................................................................................... 1178. ol dal

2006. évi XXIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 18. szám) ............................................................................................. 1434. ol dal

2006. évi XXVIII. tv. a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má ban, 1980. jú -
ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény és jegy zõ köny vei, va la mint az azo kat mó do sí tó egyez mé -
nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len gyel
Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai
Köz tár sa ság nak, a Szlo vák Köz tár sa ság nak, és a Szlo vén Köz tár sa ság nak az em lí tett egyez mény hez és
jegy zõ köny ve i hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény
kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 21. szám).............................................................................................. 1610. ol dal

2006. évi XXXII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Bol gár Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a két
or szág kö zött kö tött nem zet kö zi szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tá ról, Bu da pes ten, 2004. no vem ber 17. nap -
ján alá írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl (Magyar Közlöny 21. szám)......................................................... 1679. ol dal

2006. évi XXXVI. tv. a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás
meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú li us 23-án Brüsszel ben alá írt Egyez mény, az Oszt rák Köz tár sa ság nak,
a Finn Köz tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la -
tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko zá sá ról  szóló Egyez mény és az 
eh hez kap cso ló dó Alá írá si Jegy zõ könyv, a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos
ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló 1990. jú li us 23-i egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló Jegy zõ -
könyv, va la mint a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett
Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len -
gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak kap csolt vál lal ko zá sok
nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos kettõs adóztatás megszüntetésérõl  szóló Egyezményhez való
csatlakozásáról  szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
(Magyar Közlöny 22. szám)..................................................................................................................... 1708. ol dal

2006. évi XLV. tv. a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
25. szám) .................................................................................................................................................. 2053. ol dal
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2006. évi XLIX. tv. a lob bi te vé keny ség rõl (Ma gyar Köz löny 25. szám) ............................................... 2061. ol dal

2006. évi L. tv. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do -
sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 26. szám) ...................................................................................................... 2074. ol dal

8/2006. (II. 27.) GKM r. a mé rõ esz kö zök re vo nat ko zó egye di elõ írásokról (Ma gyar Köz löny 23. szám) . 1837. ol dal

9/2006. (II. 27.) IM r. az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az azok hoz kap cso ló dó ké pe -
sí té si és egyéb szak mai fel té te lek rõl (Ma gyar Közlöny 23. szám) .......................................................... 1902. ol dal

6/2006. (II. 27.) OM r. egyes szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló OM
ren de le tek ki egé szí té sé rõl (Ma gyar Közlöny 23. szám) .......................................................................... 1936. ol dal

He lyes bí tés (Ma gyar Köz löny 13. szám) ................................................................................................. 989. ol dal

He lyes bí tés (Ma gyar Köz löny 15. szám) ................................................................................................. 1175. ol dal

***

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi ha tá ro za ta (1/2006. PJE szám) (Ma gyar Köz -
löny 15. szám) .......................................................................................................................................... 1165. ol dal

4/2006. (II. 15.) AB h. az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta (Ma gyar Köz löny 16. szám) ........................... 1190. ol dal

***

A Film Jus Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té nek jog díj köz le mé nye a film al ko tá sok 
su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy más ha son ló esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -
se, illetve egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõ jog dí jak ról és e fel hasz ná lá -
sok egyéb feltételeirõl (Magyar Közlöny 27. szám) ................................................................................ 2169. ol dal

A Film Jus Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té nek jog díj köz le mé nye a film al ko tá sok 
ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón (vi de oCD, CD-R, CDi, DVD) több szö rö zött pél dá nyon kén ti ter jesz té se
után fi ze ten dõ jog dí jak ról és e felhasználások egyéb fel té te le i rõl (Ma gyar Köz löny 27. szám)............. 2172. ol dal
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Mun ka vál lalók és mun kál ta tók, mun ka vé del mi kép vi se lõk,

mun ka vé del mi szak em be rek, figyelem!

Az in gye nes te le fo nos mun ka vé del mi in for má ci ós szol gá lat tá jé koz ta tást nyújt a mun ka vé de lem mel kap cso la tos jo go sult sá gok ról és

kö te le zett sé gek rõl a mun ka vál lalók és mun kál ta tók, az ér dek-kép vi se le ti szer vek és min den, a mun ka vé de lem kér dé sei iránt ér dek lõ dõ 
szá má ra.

A tá jé koz ta tó, ta nács adó te vé keny sé get a kö vet ke zõ szer ve ze tek lát ják el:

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF)

Té ma kör: Mun ka he lyi biz ton ság Zöld szám: 06 (80) 204-292

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00, pén te ken 8.00–12.00 órá ig

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (ÁNTSZ)

Té ma kör: Mun ka he lyi egész ség Zöld szám: 06 (80) 204-264

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 7.45–16.00, pén te ken 7.45–11.45 órá ig

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (MBH)

Té ma kör: Bá nyá sza ti mun ka vé de lem Zöld szám: 06 (80) 204-258
Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–15.00, pén te ken 8.00–15.00 órá ig

Mun ka vé del mi szak mai kér dé sek ben tá jé ko zód hat, pl. üzem be he lye zés, koc ká zat ér té ke lés, egyé ni vé dõ esz kö zök, egész sé gi

al kal mas sá gi vizs gá lat, mun ka bal ese tek kel kapcsolatos eljárás.

Csak egy te le fon, és az in for má ci ós szol gá la tok jól kép zett szak em be rei gyors, szak sze rû, a gya kor lat ban hasz no sít ha tó

ta náccsal szol gál nak!

Az igény be ve võk név te len sé gü ket meg õriz ve ér dek lõd het nek. A tá jé koz ta tó szol gá lat sem sze mé lyi leg, sem in for ma ti ka i lag

nem kap cso ló dik a mun ka vé de lem ál lam i ha tó sá gi fel ügye le ti el len õr zé sé hez.
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