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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
199/2008. (VIII. 4.) Korm.

r e n d e l e t e

a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés a)–b) pont -
jában meg ha tá ro zott fel adat kör ében, va la mint az Al kot -
mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al -
ko tói ha tás kö ré ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. § 

(1) A köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl szó ló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § 
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki és ez zel
egy ide jû leg a c)–g) pon tok je lö lé se d)–h) pont ra vál to zik:

[Tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet
ré szé re ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha]

„c) vál lal ja, hogy a köz mun ka prog ram ke re té ben ál ta la
fog lal koz ta tott, az 1. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
sze mé lyek kö zül leg alább 40% rend sze res szo ci á lis  se -
gélyben ré sze sül, és”

(2) Az R. 2. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki és
ez zel egy ide jû leg a (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa (5)–(6) be -
kezdésre vál to zik:

„(4) A tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer -
ve zet ré szé re a (2) be kez dés c) pont já tól el té rõ en is nyújt ha -
tó, ha a köz mun ka prog ram ban érin tett ön kor mány zat(ok)
jegy zõ jé nek iga zo lá sa alap ján a köz mun ka prog ram ke re té -
ben fog lal koz ta tott rend sze res szo ci á lis se gé lye zet tek ará -
nya azért nem éri el a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti mér -
téket, mert a köz mun ka prog ram ban érin tett ön kor mány -
zat(ok) te rü le tén nem áll ren del ke zés re meg felelõ lét szá mú
rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba. Az R. – e ren de let tel mó do sí tott – 2. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se it az e ren de let ha tály ba
lé pé sét kö ve tõ en ki írt pá lyá za ti el já rás alap ján megvaló -
suló köz mun ka prog ra mok ra kell al kal maz ni.

(2) Az R.
a) 2. § – e ren de let tel át szá mo zott – (5) be kez dé sé ben

az „e)” szö veg rész he lyé be az „f)” szö veg,
b) 3. § (2) be kez dés g) pont já ban a „2%-os” szö veg rész

he lyé be a „3%-os” szö veg, 

c) 7. § (2) be kez dés a) pont já ban a „b) és c)” szö veg rész 
he lyé be a „b) és d)” szö veg
lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A szociális és munkaügyi miniszter
12/2008. (VII. 18.) SZMM

r e n d e l e t e

a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra

kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl
és az elszámolás szabályairól szóló

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet módosításáról

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

1. §

A szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói  részére
szer ve zett kép zés sel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett költ sé -
gei el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl és az el szá mo lás sza bá lya i ról
szó ló 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) 2. §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) tárgy év: a szám vi tel rõl szó ló tör vény ha tá lya alá

tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett üz le ti éve, va la mint az
egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zett nap tá ri éve.”

2. §

A Ren de let 3. § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Fktv. 20. §-ában meg ha -
tá ro zott fel nõtt kép zé si szer zõ dés, és a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Mt.) sze rin ti ta nul má nyi szer zõ dés (a to váb bi ak ban:
ta nul má nyi szer zõ dés), vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra
tör té nõ mun kál ta tói kö te le zés alap ján meg szer ve zett kép -
zés költ sé ge i vel ak kor csök kent he ti – mik ro- és kisvállal -
kozások ese té ben leg fel jebb 60 szá za lé ka, egyéb hozzá -
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járulásra kö te le zet tek ese té ben leg fel jebb 33 szá za lé ka
mér té ké ig – az Szht. 3. §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott brut tó kö te le zett sé gét, ha a kö vet ke zõ fel té te lek nek
együt te sen meg fe lel:]

„f) a kép zés rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 5. §-ban
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást tel je sí tet te.”

3. §

A Ren de let 4. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új b) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi b)–d) pon tok je lö -
lé se c)–e) pont ra vál to zik:

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

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

4. §

A Ren de let 5. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek az el szá molt kép -
zés re vo nat ko zó adat szol gál ta tást (a to váb bi ak ban: adat -
szol gál ta tás) az 1. és 2. szá mú mel lék le tek alap ján kell be -
nyúj ta ni a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 15. nap já ig a szék -
he lye sze rint il le té kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a to -
váb bi ak ban: mun ka ügyi köz pont) ré szé re. Egy be je len tõ -
lap hoz több kép zés re vo nat ko zó adat lap is csa tol ha tó.”

5. §

A Ren de let 1–5. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
1–5. szá mú mel lék le tei lép nek.

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap 15. nap ján
ha tá lyát vesz ti.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 12/2008. (VII. 18.) SZMM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

BEJELENTÕLAP 

a .......... év ben a szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói ré szé re szer ve zett kép zés sel
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal fel hasz nált ke ret rész rõl

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

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................

 2. Cím (szék hely): ........................................................................................................................................................

 3. Cég be jegy zés szá ma: ...............................................................................................................................................

 4. Adó szám: .................................................................................................................................................................

 5. Sta tisz ti kai szám jel: ..................................................................................................................................................

 6. El té rõ üz le ti éves hoz zá já ru lás ra kö te le zett: 

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

           Nem.

 7. Kap cso lat tar tó neve, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................

 8. A szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek mód ja:

   a) Szht. 4. §-a alap ján, gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí ti;

     OMAI/NSZFI Nyil ván tar tá si szá ma: ..................................................

   b) Szht. 5. §-a alap ján, nem gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti.

 9. A 2004. évi XXXIV. tör vény alap ján mik ro- vagy kis vál lal ko zás: Igen   Nem

 10. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás össze ge: .................................................................................................... Ft

 11. A tárgy évi át la gos sta tisz ti kai lét szá ma: ............................................................................................................. fõ

 12. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás 33/60%-ának össze ge: .............................................................................. Ft

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

 1. Az el szá molt kép zé sek szá ma: ........................................................................................................................... db

   eb bõl

   – elõ zõ év rõl át hú zó dó kép zé sek szá ma: ........................................................................................................... db

   – kö vet ke zõ évre át hú zó dó kép zé sek szá ma: .................................................................................................... db

 2. Kép zés ben részt ve võk lét szá ma: ......................................................................................................................... fõ

 3. A kép zé sek összes tárgy évi költ sé ge: .................................................................................................................. Ft

 4. A hoz zá já ru lás ter hé re el szá molt kép zé sek tárgy évi költ sé ge: ............................................................................ Ft

 5. A kép zés(ek)re vo nat ko zó csa tolt adat lap(ok) szá ma: ........................................................................................ db

........................., 200..... év .................... hó .......... nap

P. H.

...........................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa”
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2. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

ADATLAP 

a kép zés re vo nat ko zó an

 1. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett neve: ..............................................................................................................................
 2. Adó szá ma: ..................................................................................................................................................................
 3. Az el szá molt kép zés meg ne ve zé se: ...........................................................................................................................
 4. A kép zés azo no sí tó szá ma:
  a) OKJ-ben sze rep lõ kép zés ese tén OKJ azo no sí tó szám: ........................................................................................
  b) Akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés
    ese tén akk re di tá ci ós lajst rom szám: ......................................................................................................................
  c) Az OKJ-ben nem sze rep lõ és nyel vi kép zés ese tén: ............................................................................................
  [a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.)
  OM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott azo no sí tó]
 5. A kép zés át hú zó dó kép zés: igen   nem
 6. A kép zés idõ tar ta ma: .................... év .................... hó tól .................... év .................... hóig.
 7. A kép zést foly ta tó in téz mény neve: ...........................................................................................................................
   címe: ...........................................................................................................................................................................
   akk re di tá ci ós lajst rom szá ma: .....................................................................................................................................
 8. A kép zé si hely szín címe: ............................................................................................................................................
 9. A be tölt he tõ mun ka kör(ök) meg ne ve zé se, FE OR-szá ma: .........................................................................................
10. A kép zés for má ja:  bel sõ (B)  kül sõ (K)  ve gyes (V)
11. A kép zés jel le ge:
  a) ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  b) mun ka kör be töl té sé hez, fog lal ko zás, te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí tés meg szer zé se,
  c) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer ve zett fel sõ fo kú szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  d) szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá hoz, mes ter vizs gá hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sa,
  e) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû e ket érin tõ re ha bi li tá ci ós kép zés,
  f) nyel vi kép zés.
12. A kép zés ben részt vevõ sa ját mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................................................................ fõ
13. A kép zés összes óra szá ma: ..................................................................................................................... óra (100%)
14. A szak mai kép zés óra szá ma: ................................................................. óra, ará nya: ...............................................%
15. A nyel vi kép zés óra szá ma: .................................................................... óra, ará nya: ...............................................%
16. Az ál ta lá nos célú kép zés óra szá ma: ....................................................... óra, ará nya: ...............................................%
17. A fel nõtt kép zé si szol gál ta tás óra szá ma: .............................................. óra, ará nya: ...............................................%
18. A kép zés tárgy év ben el szá molt óra szá ma: .......................................................................................................... óra
19. A kép zés összes költ sé ge: ..................................................................................................................................... Ft
20. A kép zés faj la gos költ sé ge: .................................................................. Ft/fõ/óra ................................. Ft/fõ/kép zés
21. A kép zés összes költ sé gé bõl a szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re el szá molt összeg: ............................................ Ft
  eb bõl
  – a tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re el szá molt költ ség: ................................................ Ft
  – az elõ zõ év(ek)ben el szá molt költ sé ge: ............................................................................................................ Ft
  – a kö vet ke zõ év(ek)ben el szá mol ni kí vánt költ sé ge:........................................................................................... Ft

.............................., 200..... év .................... hó .......... nap

P. H.

................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa”
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3. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

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

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak cég sze rû en hi te -

le sí tett má so la ta,
– a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.) 

OM ren de let 4. §-ában meg ha tá ro zott ér te sí tés/iga zo lás cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés ere de ti vagy cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv. 16. § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram, ha a kép zés nem sze re pel az OKJ-ban, vagy nem akk re di tált

kép zé si prog ram alap ján va ló sul meg,
– akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott prog ram-akk re -

di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– szol gál ta tá si szer zõ dés,
– szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján kép zé sen ként ki ál lí tott szám la,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként, a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, kül sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl.

Bel sõ kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zést foly ta tó kép zõ in téz mény egy sze rû sí tett nyil ván tar tás ba vé te li do ku men tu ma,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv. 16. § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek szá má ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ en ve ze ten dõ do ku men tu mok,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, bel sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl tény le ges ön költ sé gen szá mol va.

Ve gyes kép zés ese tén:
– a kül sõ és a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott do ku men tu mok.”
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4. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá mo lás kor az aláb bi ki adá so kat ve he ti fi gye lem be a ren de let 8. §-ában meg ha tá ro zott
mér té kig:

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja,
– a kép zés hez kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tás díja,
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei.

Bel sõ kép zés ese tén:
– az ok ta tást vég zõk ré szé re az adott kép zés re vo nat ko zó an fi ze tett jut ta tás és an nak – a ki fi ze tõt ter he lõ – já ru lé kai,
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei,
– a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges tár gyi esz kö zök kép zé si idõ vel ará nyos ér ték csök ke né se, vagy bér le ti dí já nak

iga zolt költ sé ge,
– a gya kor la ti kép zés so rán fel hasz nált, a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges anya gok iga zolt költ sé gei,
– a kép zés hez kö te le zõ en biz to sí tott mun ka ru ha, vé dõ ru ha kép zé si idõ vel ará nyo san fel me rült és iga zolt költ sé gei,
– tan anyag fej lesz tés iga zolt kép zé si lét szám és óra szám ará nyos költ sé gei,
– egyéb, a kép zés meg szer ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, ér té ke lé sé vel kap cso la tos iga zolt tény le ges ön költ sé gek, költ -

sé gek (te rem bér le ti dí jak, pos ta- és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek).

Ve gyes kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott ki adá sok,
– a kül sõ kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja.

Kül sõ, bel sõ, il let ve ve gyes kép zés ese tén:
– a kép zés sel össze füg gõ iga zolt uta zá si és szál lás költ sé gek, amennyi ben a kép zés le bo nyo lí tá sa nem a hoz zá já ru lás ra

kö te le zett ál tal a mun ka vál la ló ja mun ka vég zé si he lye ként meg je lölt te lep he lyén tör té nik.”
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5. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

A mun ka ügyi köz pont kö te le zõ nyil ván tar tá sa a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé get a sa ját mun ka vál la ló ik kép zé sé re for dí tó hoz zá já ru lás ra
kö te le zet tek ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok ról

A táb lá za tot a be nyúj tott 1. és 2. szá mú mel lék let alap ján kell ki töl te ni. A táb lá zat az össze sen sor ral zá rul.

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

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

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

mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja”
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A szociális és munkaügyi miniszter
13/2008. (VII. 22.) SZMM

r e n d e l e t e

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló 

2003. évi LXXXVI. tör vény végrehajtásáról

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

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett által szervezett
gyakorlati képzés költségeinek elszámolására vonatkozó

szabályok

1.  §

(1) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról
 szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szht.)
4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel 
tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, a gya -
kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyu ló elsõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dás, ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés 
meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a Nem ze ti Szak -
kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hez (a továb biak ban:
NSZFI) be je lent kez ni az NSZFI hon lap ján köz zé tett, e
célra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon. A be je lent ke zés hez
egy ide jû leg csa tol ni kell a (3) be kez dés sze rin ti ira to kat.

(2) A be je lent ke zé si nyom tat vány tar tal maz za
a) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
aa) ne vét (cég ne vét), rö vi dí tett cég ne vét,
ab) cí mét, szék he lyét, a gya kor la ti kép zés te lep he lyét,
ac) adó szá mát,
ad) sta tisz ti kai szám je lét,
ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vá -

nyá nak szá mát,
af) egyé ni vál lal ko zó ese tén a jö ve de lem szá mí tás mód -

sze rét (vál lal ko zói jö ve de lem vagy áta lány adó zás),
b) a gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga -

tói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a gya -
kor la ti kép zés te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da -

sági ka ma ra (a továb biak ban: te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra)
ál tal ki adott, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szt.) 31.  §-a sze rin ti határozatának 
sor szá mát, ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát,

c) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél mun ka vi szony ban gya -
korla ti ok ta tó ként, szak ok ta tó ként, il let ve ok ta tó ként fog -
lal koz ta tot tak nak a szá mát a be je lent ke zés idõ pont já ban,
az al kal ma zás mód ja sze rint,

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

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

a) az Szht. 4.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti gya -
kor la ti kép zés meg szer ve zé sé re kö tött, az Szht. 4/A.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dást,

b) a gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall -
gatói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a
(2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot,

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

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

2.  §

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

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

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

(4) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 1.  § (1) bekezdé -
sében elõ írt be je lent ke zé si kö te le zett sé gé nek, il let ve a
 hiánypótlási fel hí vás nak az együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás, a ta nu ló szer zõ dés, il let ve a hall ga tói szer zõ dés meg -
kö té sé nek évé ben nem tesz ele get, a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zet tet az Szht. 5.  § ha tá lya alá tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett nek kell tekinteni.

3.  §

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

4.  §

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

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

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

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

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

(3) A ta nú sít vány ki adá sá nak fel té te le a fog lal ko zá si nap -
ló és a ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés ese tén fi -
ze ten dõ pénz be li jut ta tás ki fi ze té sét iga zo ló do kumen tu mok 
má so la tá nak a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra rész ére tör té nõ be -
mu ta tá sa.

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

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

5.  §

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

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

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

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

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

6.  §

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

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az (1) be kez dés ben
em lí tett idõ szak alatt, il let ve azt köve tõen gya kor la ti kép -
zést szer ve zett, az Szht. 5.  § ha tá lya alá tar to zó hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett nek kell te kin te ni. A hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nem csök kent he ti az Szht. 4.  § (2) be kez dé se alap ján
brut tó kö te le zett sé gét, nem ér vé nye sít het költ ség el szá mo -
lást, il let ve nem nyújt hat az Szht. 4.  § (8) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott költ ség-hoz zá já ru lást. A mu lasz tás sal érin tett 
évek re vo nat ko zó, il let ve tárgy évi be val lá sát a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett nek az ál la mi adó ha tó ság hoz  kell be nyúj ta -
nia, és ha ezt köve tõen az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel kí ván ja tel je sí te ni szak -
képzési hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, az 1.  § (1) be kez dé se
sze rint kell el jár nia.

7.  §

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

(2) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az ön el len õr zé sé nél az
NSZFI hon lap ján köz zé tett, az adott ön el len õr zés sel érintett 

év „ÉVES BEVALLÁS” nyom tat vá nyát hasz nál ja fel és
nyújt ja be az ön el len õr zés idõ pont ját kö ve tõ 15 na pon be -
lül az NSZFI-hez. A nyom tat vá nyon fel kell tün tet ni az ön -
el len õr zés té nyét, idõ pont ját és ese dé kes sé gét is.

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

(4) Az ön el len õr zés sel fel tárt hoz zá já ru lá si kö te le zett -
sé get vagy több let költ ség-igényt a fel tá rás idõ pont já ban a
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek nyil ván tar tás ba kell ven nie.
A nyil ván tar tás ból ki kell tûn nie az ere de ti be val lá si kö te le -
zett ség és a he lyes bí tés idõ pont já nak, a he lyes bí tett szak -
képzési hoz zá já ru lás alap já nak és össze gé nek. A nyil ván -
tar tás nak tar tal maz nia kell to váb bá a he lyes bí tés szö ve ges
in do ko lá sát.

8.  §

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

9.  §

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

10.  §

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

(2) Az Szht. 4.  § (8) be kez dé se alap ján a meg ál la po dás -
ban költ ség-hoz zá já ru lás ként rög zí tett, a ki egé szí tõ gya kor -
la ti kép zés sel össze füg gõ, az át irá nyí tott ta nu lói, hallga tói
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lét szám mal és a ki egé szí tõ gya kor la ti kép zés idõ tar ta -
mával ará nyo san el szá mol ha tó összeg ad ha tó át.

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

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

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

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

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

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

b) a tár gyi esz közt bér be ad ják, a jel zett idõ szak hátra -
lévõ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték bõl a
bér be adás ide jé re jutó ré szé nek
azt a há nya dát kell a Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb -
biak ban: Kincs tár) ve ze tett NSZFI-Mun ka erõ pi a ci Alap
(a továb biak ban: MPA) te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra (a továb biak ban: EFK szám la) be fi zet ni,
ami lyen arány ban a tár gyi esz köz be szer zé se a hoz zá já ru -
lá si kö te le zett ség ter hé re el szá mo lás ra ke rült.

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

11.  §

(1) Az Szht. mel lék let 1. d) pont ja alap ján a ked vez mé -
nyes ét kez te tés költ sé ge, ide ért ve az is ko lai rend sze rû
szak kép zés ben részt vevõ ta nu lók jut ta tá sa i ról  szóló
4/2002. (II. 26.) OM ren de let [a továb biak ban: 4/2002.

(II. 26.) OM ren de let] 3.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat,
ha von ta a gya kor la ti kép zé si na pok ará nyá ban szá mol ha tó
el. Sa ját kony ha üze mel te té se ese tén a költ sé gek el szá mo -
lá sa a gya kor la ti kép zé si na pok ra köz vet len ön költ sé gen
tör té nik.

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

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

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

12.  §

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

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

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

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

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

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

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

A fejlesztési támogatás és a fejlesztési támogás
elszámolásának szabályai

13.  §

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

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

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

a) az Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha tá ro -
zott in téz mény fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság 
és az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság ne vét (cég ne vét), szék he -
lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai szám je lét, bank szám la szá mát, 
az Szt. 2.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su -
lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság és az Szt. 2.  § (5) be kez -
dés d) pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár -
sa ság ese tén a cég jegy zék szá mát, ön kor mány za ti tár su lás
törzs köny vi nyil ván tar tá si számát,

b) a TISZK ré szét ké pe zõ is ko lai rend sze rû szak kép -
zést foly ta tó in téz mény, il let ve in téz mé nyek ne vét, cí mét,
szék he lyét, a gya kor la ti kép zés te lep he lyét, adó szá mát,

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

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

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

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

b) a köz pon ti kép zõ hely ne vét, cí mét, szék he lyét, a gya -
kor la ti kép zés te lep he lyét, adó szá mát, sta tisz ti kai szám -
jelét, cég jegy zék szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, ala pí tó ok -
ira ta ke let ke zé sé nek dá tu mát, to váb bá a köz pon ti kép zõ -
he lyen ok ta tott szak mák fel so ro lá sát.

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

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

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

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

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

e) köz pon ti kép zõ hely ese té ben
ea) a köz pon ti kép zõ hely ala pí tó ok ira tát, il let ve tár sa -

sá gi szer zõ dé sét,
eb) a 8/2006. (III. 23.) OM ren de let 18.  §-ában meg ha -

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

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

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

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

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

14.  §

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

(2) A fej lesz té si meg ál la po dás a spe ci á lis szak is ko la
vagy a kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la ön ál ló tá mo -
ga tá sa ese tén a szak is ko la fenn tar tó ja, köz pon ti kép zõ hely
ön ál ló tá mo ga tá sa ese té ben az is ko la fenn tar tó egyet ér tõ
nyi lat ko za tá val és a meg ál la po dás el len jegy zé sé vel vá lik
ér vé nyes sé.

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

15.  §

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

16.  §

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

17.  §

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

(2) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást, il let ve a fej lesz té si
tá mo ga tás ke re té ben át vett tár gyi esz közt a fej lesz té si tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett, il let ve a tá mo ga tást fel hasz ná ló el -
kü lö ní tet ten kö te les nyil ván tar ta ni. A nyil ván tar tás nak tar -
tal maz nia kell a fej lesz té si tá mo ga tás és a meg va ló su lá sá -
nak do ku men tu ma it (a fej lesz té si meg ál la po dás és a pénz -
ügyi tel je sí tés, a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak he lyé re vo -
nat ko zó do ku men tum, a tár gyi esz köz be szer zést iga zo ló
szám la, a tár gyi esz köz át vé te li jegy zõ könyv, a tárgyi -
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eszköz-karton, az el szá molt mû köd te té si költ sé gek, a tan -
anyag- és tan esz köz fej lesz tés, va la mint az akk re di tált to -
vább kép zé sek fel so ro lá sa és költ sé gei), to váb bá a tárgy évi 
fej lesz té si tá mo ga tás át adá sá nak dokumentumait.

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

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

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

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

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

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

(9) Ha a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett, vagy a
TISZK ré szét ké pe zõ, a fej lesz tés sel érin tett szak kép zõ

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

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

18.  §

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

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

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

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

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

b) a tár gyi esz közt bér be ad ják, leg fel jebb a jel zett idõ szak
hát ra lé võ hó nap ja i ra jutó bér le ti díj össze gé nek,
azt a há nya dát kell be fi zet ni az EFK szám lá ra a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 30-ig, ami lyen arány ban a tár gyi esz köz
be szer zé se a fej lesz té si tá mo ga tás ter hé re el szá mo lás ra
ke rült.
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(5) A (4) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé gét
a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a 17.  § (7) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sá ban tün te ti fel.

19.  §

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

20.  §

A ka pott fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz nál ha tó ön rész -
ként az MPA kép zé si alap ré sze (a továb biak ban: alap rész)
for rá sa i ból és a szak kép zés-fej lesz tés re ren del ke zés re álló
eu ró pai uni ós for rá sok ból meg va ló su ló pá lyá zat kere -
tében.

A visszatérítés igénylésének feltételei, a visszatérítés
elszámolása és eljárási szabályai

21.  §

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

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

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

A negyedik ne gyed évi igény lés az éves be val lás ré sze ként
ér vé nye sít he tõ.

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

22.  §

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

23.  §

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

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

24.  §

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

Az alaprészbõl adható támogatások szabályai

25.  §

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

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

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

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

26.  §

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

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

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

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

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

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

kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a vissza fi ze té sek bõl 
be folyt be vé te le ket.

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

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

a) az EFK szám la for gal má ról, to váb bá az MPA-t érin -
tõ kö te le zett ség vál la lá sok, fi ze té si kö te le zett ség, va la mint
kö ve te lés ál lo má nyok ala ku lá sá ról ön ál ló fõ köny vi és ana -
li ti kus nyil ván tar tást ve zet ni,

b) az ál ta la tel je sí ten dõ ki fi ze té sek hez a szük sé ges
 forrás biz to sí tá sá hoz – a heti pénz igény lé si rend hez iga -
zod va – pénz igény lést be nyúj ta ni,

c) az MPA ne gyed éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vé nek
el ké szí té sé hez adat szol gál ta tást tel je sí te ni,

d) az MPA éves ele mi költ ség ve té sé nek az el ké szí té -
séhez adat szol gál ta tást tel je sí te ni.

(5) Az NSZFI kö te les a (2) be kez dés alap ján vég re -
hajtan dó fel ada tok szak mai elõ re ha la dá sá ról, a pá lyá zat
támo ga tá si ke re té nek fel hasz ná lá sá ról ne gyed éven te
rész be szá mo lót, il let ve a pá lyá zat le bo nyo lí tá sát kö ve tõ
30 na pon be lül vég be szá mo lót be nyúj ta ni az SZMM-nek. 
A rész-, il let ve vég be szá mo ló a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
nak pénz ügyi és szak mai szem pon tú be mu ta tá sá ra egy -
aránt ki ter jed. A be szá mo ló el fo ga dá sá ról a szak kép zé sért
fe le lõs mi nisz ter dönt.

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

27.  §

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

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

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

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za
a) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét,
b) a pá lyá zat cél ját,
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c) a tá mo gat ha tók kö rét,

d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,
be le ért ve a nyer tes pá lyá zók kal kö ten dõ szer zõ dé si fel té -
te le ket is,

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

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

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

fb) a ked vez mé nye zett az igény lés, il let ve a pá lyá zat
szak mai, pénz ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót -
lan, ha mis ada tot szol gál ta tott az igény lés, il let ve a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor vagy azt köve tõen, kü lö nös te kin tet tel
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 82.  §
(3) be kez dés fog lalt kö rül mény re és a Kr. 83.  § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint 84.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt
ada tok ra,

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

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

(3) A pá lyá zat tar tal maz za

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

b) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ bank szám la szá mát és a
szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé sét, aho vá a tá mo ga tás
össze ge át utal ha tó,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
a) az el vé gez ni kí vánt fel ada tok fel so ro lá sát, a be ru há -

zás és a mû köd te tés rész le tes költ ség kal ku lá ci ó ját a be vé -
te li for rá sok egy ide jû meg je lö lé sé vel,

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

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

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

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

28.  §

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

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

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

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

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

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

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

29.  §

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

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

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

ség hely szí né re szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem
ren del ke zik,

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

c) az adott pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ két éven be lül el -
nyert pá lyá zat alap ján kö tött tá mo ga tá si szer zõ dést ön hi -
bá já ból ma ra dék ta la nul nem tel je sí tet te,

d) az alap résszel, il let ve jog elõd jé vel szem ben a tárgy -
évet meg elõ zõ idõ szak ra le járt kö te le zett sé ge van,

e) köz tar to zás sal ren del ke zik, a köz tar to zás megfize -
téséig,

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

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

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

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

30.  §

(1) Tá mo ga tá si elõ leg csak in do kolt eset ben, a prog ram, 
a pro jekt el in dí tá sá hoz szük sé ges összeg ben nyújt ha tó,
amely nem ha lad hat ja meg a tá mo ga tás 25 szá za lé kát,
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ pá lyá zó fej lesz té sei ese -
tén a tá mo ga tás 75 szá za lé kát. To váb bi fel té te le a tá mo ga -
tá si elõ leg nyúj tá sá nak, hogy a tá mo ga tá si elõ leg igény lé -
sé re vo nat ko zó le he tõ sé get a pá lyá za ti ki írás tar tal maz za,
az erre vo nat ko zó igényt a ked vez mé nye zett – összeg sze -
rû en és rész le te sen meg in do kol va – már a pá lyá za tá ban is
je lez ze, és azt a tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal maz za.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a hoz zá já -
ru lás ra kö te le zett bel föl di ter mé sze tes sze mély, va la mint
mik ro- és kis vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ ked vez mé nye zett
ré szé re leg fel jebb az oda ítélt tá mo ga tá si összeg mér té -
kének 50 szá za lé ká ig nyújt ha tó tá mo ga tá si elõ leg.

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

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

31.  §

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

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

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

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

a vissza fi ze té si kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a
vissza fi ze té sek bõl be folyt be vé te le ket,

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

A fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõ részére
nyújtható támogatás szabályai

32.  §

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

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

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

c) amely nek a szer ve ze té ben a b) pont sze rin ti ta nu lók nak
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél mun ka vi szony ban vagy munka -

végzésre irá nyu ló más jog vi szony ban fog lal koz ta tot tak hoz
vi szo nyí tott ará nya ma ga sabb, mint 70 szá za lék.

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

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

b) a tá mo ga tás igény lé sé hez csa tol ja a nye re sé get nem
ered mé nye zõ, a szak ké pe sí tés te kin te té ben meg ha tá ro zott
kép zé si idõ fele idõ sza ká ban gya kor la ti kép zés ben ré sze -
sü lõ szak kép zõ is ko lai ta nu lók nak a (4) be kez dés ben meg -
je lölt idõ pon tok sze rin ti lét szá mát szak ké pe sí té sen ként,
szak mai el mé le ti kép zést foly ta tó szak kép zõ is ko lán ként
és év fo lya mon ként,

c) a tá mo ga tás igény lé sé hez csa tol ja a 4.  § (2) be kez -
dése sze rin ti, a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra ál tal ki adott, ér -
vény ben lévõ ta nú sít vány hi te les má so la tát.

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

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

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

33.  §

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

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

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

b) a tan mû hely bér le ti, mun ka vé del mi és tûz biz ton sá gi, 
va la mint köz üze mi szol gál ta tá sai tárgy évi dí já nak ará nyos 
és el len õriz he tõ költ sé ge i re,
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c) a ta nu ló szer zõ dés alap ján fog lal koz ta tott ta nu ló gya -
kor la ti kép zé se so rán fel hasz nált anyag költ ség re – tanu -
lónként és éven ként – a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér leg -
fel jebb 20 szá za lé ká nak össze gé ig, il let ve azok ban a szak -
ké pe sí té sek ben, ame lyek ben ne he zen biz to sít ha tó a szak -
kép zett mun ka erõ (a továb biak ban: hiány-szakképesí -
tések) leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 40 szá za -
lé ká nak meg fe le lõ össze gû költ sé ge i re,

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

(3) A tá mo ga tás ban ré sze sí tett hoz zá já ru lás ra kö te le zett 
az adott tan év re fo lyó sí tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a
má so dik fél év re vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék -
le tét ké pe zõ „Össze sí tett el szá mo lás” nyom tat vá nyon ok -
tó ber 20-ig szá mol el az NSZFI-nek. A ta nu lói lét szám vál -
to zás ból adó dó kü lön bö ze tet az össze sí tett el szá mo lás nál
kell ren dez ni. Ha a tá mo ga tás össze gé bõl a tá mo ga tott nak
vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik, a vissza fi ze té si kö -
te le zett sé gét az össze sí tett el szá mo lás be nyúj tá sá val egy -
idejûleg kö te les ok tó ber 20-ig az alap rész Kincs tár nál ve -
ze tett szám lá já ra be fi zet ni.

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

A szakképzési hozzájárulás nyilvántartása, kezelése,
felhasználásának ellenõrzése

34.  §

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

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

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

35.  §

(1) Az NSZFI el len õr zé si jo go sult sá ga ki ter jed
a) az Szht. 4.  §-ában, 5.  §-ában, 14.  §-ában és 17.  §-ában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett, il let ve a tá mo -
ga tást fel hasz ná ló va la mennyi szak kép zõ is ko la, il let ve
fel sõ ok ta tá si in téz mény öt éven te egy al ka lom mal el len õr -
zés re ke rül jön,

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

36.  §

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

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

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

ma gya rá za tot adni, a do ku men tá ci ós anya gok ba a be te kin tést
le he tõ vé ten ni,

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

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

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

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

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

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

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

37.  §

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

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

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

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

(3) A el len õr zés re ki je löl tet be fi ze té si, il let ve vissza fi -
ze té si kö te le zett ség az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
cse lek mény meg ál la pí tá sá tól, ka mat fi ze té si kö te le zett ség

az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény megva -
ló sí tá sá nak kez dõ idõ pont já tól ter he li. A ka mat napi mér té -
ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré szé nek két -
sze re se.

Záró rendelkezések

38.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

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

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

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

c) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról szó ló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let mó -
do sí tá sá ról szó ló 16/2007. (IV. 13.) SZMM ren de let.

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

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

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

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

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

A)

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

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

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

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

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fej lesz té si tá mo ga tás Fel hasz ná lás

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

lá sá nak hely -
szí ne

gya kor la ti
ok ta tás, gya -
kor la ti kép -

zés
meg ne ve -

zé se

ta nu lói/
hall ga tói lét -

szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

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

A be szer zett/
át vett tár gyi
esz kö zök ér -

té ke (Ft)

Mû köd te -
té si költ sé -
gek re fel -
hasz nált

tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -
rész de cent -

ra li -
zált ke re te

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

Még fel nem 
hasz nált tá -

mo ga tás
össze ge (Ft)

Vissza fi ze -
té si kö te le -

zett -
ség össze ge

(Ft)

Az MPA
kép zé si alap -

ré sz re
vissza -

fi ze tett tá -
mo ga tás (Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás

     

* Köz pon ti kép zõ hely ese tén.
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B)

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

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett

 neve:

 címe:

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

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

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

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fej lesz té si tá mo ga tás Fel hasz ná lás

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

szí ne

gya kor lat-
igé nyes alap -

kép zé si
szak, fel sõ -
fo kú szak -

kép zés
meg ne ve-

zé se

hall ga tói lét -
szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

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

A be szer zett/
át vett tár gyi
esz kö zök ér -

té ke (Ft)

Mû köd te-
té si költ sé -
gek re fel -
hasz nált

tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz

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

hasz nált tá -
mo ga tá si

összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -
rész de cent -

ra li-
zált ke re te

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

Még fel nem 
hasz nált tá -

mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -

rész re
vissza-

fi ze tett tá -
mo ga tás (Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás
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C)

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

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

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

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

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fej lesz té si tá mo ga tás Fel hasz ná lás

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

lá sá nak hely -
szí ne

gya kor la ti ok -
ta tás, gya kor -

la ti kép zés
meg ne ve-

zé se, ta nu lói
lét szám (fõ)

for má ja (esz -
köz/
pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

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

A be szer zett/
át vett tár gyi
esz kö zök ér -

té ke (Ft)

Mû köd te-
té si költ sé -
gek re fel -
hasz nált

tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz fej -

lesz tés re,
akk re di tált

to vább-
kép zés re fel -
hasz nált tá -
mo ga tá si

összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -
rész de cent ra -

li-
zált ke re te

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

Még fel nem
hasz nált tá -

mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -

ré szé re
vissza fi ze tett

tá mo ga tás
(Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

P. H.                aláírás

     

* Köz pon ti kép zõ hely ese tén.
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D)

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

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

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

 neve:

 címe:

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

Sor szám

Meg ál la po dás Tá mo ga tó Fej lesz té si tá mo ga tás Fel hasz ná lás

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

fel hasz ná lá-
sá nak hely -
szí ne (in téz -
mény neve,
címe, OM

azo no sí tó ja

gya kor la ti
ok ta tás, gya -
kor la ti kép -

zés
meg ne ve-

zé se

ta nu lói/
hall ga tói lét -

szám (fõ)

for má ja
(esz köz/

pénz)

át vé te lé nek
dá tu ma

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

A be szer zett/
át vett tár gyi
esz kö zök ér -

té ke (Ft)

Mû köd te-
té si költ sé -
gek re fel -
hasz nált

tá mo ga tá si
összeg (Ft)

Tan anyag,
tan esz köz

fej lesz tés re,
akk re di tált

to vább-
kép zés re fel -
hasz nált tá -
mo ga tá si

összeg (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -
rész de cent -

ra li-
zált ke re te

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

Még fel nem 
hasz nált tá -

mo ga tás
össze ge (Ft)

Az MPA
kép zé si alap -

rész re
vissza fi ze-

tett tá mo ga -
tás (Ft)

Össze sen:   

Kelt: 

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

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

Tá mo ga tás ban ré sze sí tett

 neve:

 címe:

 OM azo no sí tó ja:

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

Sor szám

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

Az MPA kép zé si
alap rész re vissza -
fi ze tett tá mo ga tás

(Ft)meg ne ve zé se
egye di azo no sí tó -

ja
be szer zés/üzem be 

he lye zés éve
brut tó be ke rü lé si

ér té ke (Ft)

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

ro zott brut tó
be ke rü lé si ér té ke

(Ft)

ér té ke sí tés/ bér be -
adás nap ján a

könyv sze rin ti ér -
té ke (Ft)

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

(Ft)
bér be adás mi att

(Ft)

Össze sen:     

Kelt: 

P. H.                aláírás
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
14/2008. (VII. 30.) SZMM

r e n  d e  l e  t e

a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról,
va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si
vál ság hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról

szó ló 6/1996. (VII. 16.) MüM ren de let
mó do sí tá sá ról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 20. § (2) be kez dé sé -
ben, va la mint a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés
fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI.
tör vény 28. § (4) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
4. § te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint a
Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról szó ló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let (a to váb bi ak ban: R1.) 2. §-a a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mun ka ügyi köz pont nak az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szem pon tok alap ján azo kat a kép zé si irá nyo kat
kell ki vá lasz ta nia, ame lyek hez tar to zó kép zé se ket el vég -
zett sze mé lyek vár ha tó an a leg na gyobb arány ban he lyez -
ked nek el a mun ka erõ pi a con.”

2. §

Az R1. 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. § (1) A mun ka ügyi köz pont a – kü lön jog sza bály
sze rint ér vé nyes mun ka erõi gén nyel ren del ke zõ – mun ka -
adó val meg ál la po dást köt het arra vo nat ko zó an, hogy

a) a mun ka ügyi köz pont a mun ka erõ igény ki elé gí té se
ér de ké ben kép zé si tá mo ga tást nyújt ál lás ke re sõk szá má ra
a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges, ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tést nyúj tó
kép zés ben, va la mint C és D jár mû ka te gó ri á ra ér vé nyes ve -
ze tõi en ge dély meg szer zé sét biz to sí tó kép zés ben tör té nõ
rész vé tel hez,

b) a mun ka adó vál lal ja, hogy az a) pont ban meg ha tá ro -
zott ál lás ke re sõ vel a mun ka erõ igény ben meg je lölt mun ka -
kör be töl té sé re vagy a kép zés meg kez dé sét meg elõ zõ en,
vagy a kép zés alatt, vagy a kép zés ál tal nyúj tott szak ké pe -
sí tés meg szer zé sét kö ve tõ en mun ka vi szonyt lé te sít.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ ket a
mun ka ügyi köz pont és a mun ka adó kö zö sen vá laszt ja ki az 
ál lás ke re sõ ként nyil ván tar tott sze mé lyek kö zül.

(3) A meg ál la po dás az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül
tar tal maz hat ja

a) a kép zés ben részt ve võ ál lás ke re sõk ki vá lasz tá sá nak
mód ját,

b) a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott, be töl tés re váró
mun ka kör meg je lö lé sét,

c) an nak a kép zés nek a meg je lö lé sét, amely hez a mun -
ka ügyi köz pont tá mo ga tást nyújt,

d) a mun ka adó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a
kép zés ben részt ve võ ál lás ke re sõ vel mely idõ pont tól kez -
dõ dõ en fog mun ka vi szonyt lé te sí te ni,

e) a mun ka adó eset le ges hoz zá já ru lá sát a kép zés költ -
sé ge i hez, il le tõ leg a kép zés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
szak mai és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá hoz.”

3. §

Az R1. 13. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13. § A köz hasz nú mun ka vég zés tá mo ga tá sa szem -
pont já ból köz fel adat nak mi nõ sül az az ál la mi, he lyi ön kor -
mány za ti vagy ki sebb sé gi ön kor mány za ti fel adat, amely -
nek el lá tá sá ról – tör vény, kor mány ren de let, mi nisz te ri ren -
de let vagy ön kor mány za ti ren de let alap ján – az ál lam nak
vagy az ön kor mány zat nak kell gon dos kod nia.”

4. §

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

(2) Az R.

a) 2. § (2) be kez dé sé ben, va la mint 3. § (2) be kez dés
f) pont já ban a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um” szö veg, 9. § (1) be kez dé sé ben az
„f) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „g) pont já ban” szö veg,

b) 27. § (4) be kez dé sé ben, va la mint a Mun ka erõ pi a ci
Alap kép zé si alap ré szé bõl fel nõtt kép zé si cél ra nyújt ha tó
tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2007.
(IV. 13.) SZMM ren de let 30. § (4) be kez dé sé ben a „jú ni us
30-ig” szö veg rész he lyé be a „de cem ber 31-ig” szö veg

lép.
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(3) A (2) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat 2008. jú li us
1-jé tõl kell al kal maz ni.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
1052/2008. (VIII. 4.) Korm.

h a t á r o z a t a

a Gazdasági Egyeztetõ Fórum létrehozásáról

1. A Kor mány a gaz da sá gi szak mai ér dek kép vi se le tek
és a kor mány za ti szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés és pár be -
széd erõ sí té se, az or szág gaz da sá gi nö ve ke dé sé nek elõ se -
gí té se, ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa és az üz le ti kör nye -
zet fej lesz té se ér de ké ben Gaz da sá gi Egyez te tõ Fó ru mot
(a to váb bi ak ban: GEF) hoz lét re.

2. A GEF a Kor mány nak a vál lal ko zá so kat köz vet le nül 
érin tõ dön té sei elõ ké szí té sé ben köz re mû kö dõ kon zul ta tív, 
vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ tes tü le te. A GEF te vé keny sé ge
az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács fel adat- és ha tás kö rét
nem érin ti.

3. A GEF fel adat kör ében

a) vé le ményt nyil vá nít a vál lal ko zá so kat köz vet le nül
érin tõ jog sza bá lyok, kor mány za ti in téz ke dé sek terveze -
teirõl;

b) jog sza bály al ko tást, jog sza bály-mó do sí tá so kat és
kor mány za ti in téz ke dé se ket kez de mé nyez a fel adat kör rel
ren del ke zõ mi nisz ter nél;

c) részt vesz a jog sza bá lyok és egyéb dön té sek ha tá sa i -
nak fel tá rá sá ban, a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter nél
elõ ze tes vagy utó la gos ha tás vizs gá lat el vég zé sét kez de -
mé nye zi.

4. A GEF te vé keny sé gé rõl éven te je len tést ké szít, ame lyet
nyil vá nos ság ra hoz.

5. A GEF tag ja i nak a Kor mány fel ké ri a szak mai gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal ré szé rõl

a) a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge
kép vi se lõ jét,

b) a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá gos Szö vet sé ge 
kép vi se lõ jét,

c) a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra kép vi se lõ jét, 

d) a Ma gyar Ag rár ka ma ra kép vi se lõ jét,

e) a Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di- és vegyes ka -
marák kö zös kép vi se lõ jét,

f) a kis vál lal ko zói szö vet sé gek (Kis- és Kö zép vál lal ko zói
Ér dek kép vi se le ti Szö vet ség) két kö zös kép vi se lõ jét, 

g) a Be fek te tõi Ta nács kép vi se lõ jét.

6. A GEF el nö ke a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter), társ el nö ke a szak mai gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal tag jai ál tal vá lasz tott so ros
ügy vi võ. A Ta nács tit ká ra a mi nisz ter ál tal ki je lölt
személy.

7. A GEF tag ja a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

a) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter,

b) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,

c) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,

d) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,

e) a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter,

f) az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,

g) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ.

8. A kor mány za ti ol dal ve ze tõ je a GEF el nö ke.

9. A GEF ál lan dó meg hí vott ja az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói ol da lá nak kö zös kép vi se -
lõ je, va la mint a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter.

10. A GEF mun ká ját ple ná ris ülé se ken vég zi, amely -
nek elõ ké szí té sé ben ál lan dó vagy meg ha tá ro zott fel adat tal 
meg bí zott ese ti szak mai mun ka cso por tok mû köd nek
 közre.

11. A ple ná ris ülést szük ség sze rint, de éven te leg alább
négy al ka lom mal a GEF el nö ke hív ja össze. A ple ná ris
ülést össze kell hív ni, ha arra a társ el nök – az ér dek kép vi -
se le ti ol dalt kép vi se lõ ta gok leg alább egy har ma dá nak írás -
be li kez de mé nye zé sé re – ja vas la tot tesz.

12. A szak mai mun ka cso por tok mun ká ju kat a GEF tit -
ká rá nak szer ve zé sé ben vég zik.

13. A GEF ügy rend jét és mun ka ter vét maga ál la pít ja
meg. A szak mai gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal bel sõ
mun ka rend jét a társ el nök ja vas la tá ra maga ala kít ja ki.

14. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 
Ver seny ké pes sé gi Ta nács lét re ho zá sá ról szó ló 1078/2003. 
(VII. 30.) Korm. ha tá ro zat.

15. A mi nisz ter az 5. pont alap ján elsõ al ka lom mal
2008. au gusz tus 15-ig kéri fel az or szá gos gaz da sá gi
 érdekképviseleti szer ve ze te ket a GEF mun ká já ban való
rész vé tel re.

8. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 773



16. Elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a Vállalkozásfejlesz -
tési Ta nács meg szün te té sé rõl, a kis- és középvállalkozások -
ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szó ló 2004. évi XXXIV. tör -
vény Vál lal ko zás fej lesz té si Ta nács ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Miniszterelnök
54/2008. (VII. 16.) ME

h a t á r o z a t a

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 57.  §-ában fog lalt jog kö röm ben
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Ko vá rik Er zsé be tet

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szakállamtit -
kárává

– 2008. jú li us 14-ei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
15/2008. (MüK. 8.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
Köz szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról

1. §

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban [a továb -
biakban: mi nisz té ri um] fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk,

ügy ke ze lõk köz szol gá la ti jog vi szo nyá ból, mun ka vál la ló i -
nak mun ka vi szo nyá ból ere dõ jo ga i nak és kö te le zett sé ge i -
nek sza bály zá sá ra vo nat ko zó an je len uta sí tás mel lék le tét
ké pe zõ Köz szol gá la ti Sza bály za tot adom ki. 

2. §

(1) A Köz szol gá la ti Sza bály zat ha tá lya ki ter jed a mi -
nisz té ri um al kal ma zá sá ban álló:

a) köz tiszt vi se lõk re,

b) ügy ke ze lõk re, és mun ka vál la lók ra - a Köz szol gá la ti
Sza bály zat ban fog lalt ki vé te lek kel - ,  

c) a mi nisz té ri um nyug ál lo má nyú volt mun ka tár sa i ra, a
Köz szol gá la ti Sza bály zat 177.-181. pont jai te kin te té ben. 

(2) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi, po li ti kai fõ ta nács -
adói, po li ti kai ta nács adói ese té ben a Köz szol gá la ti Sza -
bály zat X. fe je ze té ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.

3. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um Köz szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról
szó ló 12/2006. (MüK. 10.) SZMM uta sí tás és an nak mó -
do sí tá sá ról szó ló 14/2008. (MüK. 7.) SZMM uta sí tás.

(2) Je len uta sí tás Mel lék le té nek „Költ ség té rí té sek és
szo ci á lis jut ta tá sok” címû X. fe je ze té nek a bank szám lá -
ra uta lás költ ség té rí té sé re, az ét ke zé si hoz zá já ru lás ra, a
ru há za ti költ ség té rí tés re és az üdü lé si hoz zá já ru lás ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

(3) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé se nem érin ti a ha tály ba
lé pés idõ pont já ban fenn ál ló kép zé si tá mo ga tá so kat. Azok -
ra a kép zés be fe je zé sé ig a 12/2006. (MüK. 10.) SZMM
uta sí tás V. fe je ze té nek kép zés sel kap cso la tos ren del ke -
zései az irány adó ak. 

(4) Az uta sí tást és mel lék le tét az érin tet tek köz vet le nül
kap ják meg, szer ve ze ti egy sé gük ve ze tõ jé tõl, il let ve a mi -
nisz té ri um int ra ne tén ke resz tül.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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KÖZLEMÉNYEK

K ö z  l e  m é n y

a szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak (tan ter ve i nek) ki adá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az aláb bi szak ké pe -
sí té sek/rész-szak ké pe sí té sek/el ága zá sok adap tált köz pon ti prog ram jai (tan ter vei) ki adás ra ke rül tek.

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés/rész-szak ké pe sí tés/el ága zás
azo no sí tó száma

Szak ké pe sí tés/rész-szak ké pe sí tés/el ága zás
meg ne ve zé se

Jó vá ha gyá si szám

1. 33 543 01 0100 21 01 Asz ta los ipa ri sze re lõ (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-1/2008. (VIII. 1.)

2. 31 341 01 Bol ti el adó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-2/2008. (VIII. 1.)

3. 33 542 01 1000 00 00 Bõr dísz mû ves (moz gás kor lá to zot tak ré szé re) 13327-3/2008. (VIII. 1.)

4. 31 542 02 0100 31 01 Bõr tárgy ké szí tõ (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-4/2008. (VIII. 1.)

5. 33 582 03 1000 00 00 Bur ko ló (hal lás sé rül tek ré szé re) 13327-5/2008. (VIII. 1.)

6. 33 543 01 1000 00 00 Bú tor asz ta los (hal lás sé rül tek ré szé re) 13327-6/2008. (VIII. 1.)

7. 33 542 02 1000 00 00 Ci pész, ci põ ké szí tõ, ci põ ja ví tó (moz gás kor lá to zot tak ré szé re) 13327-7/2008. (VIII. 1.)

8. 31 341 01 0010 31 02 Élel mi szer- és ve gyi áru-el adó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak 
ré szé re)

13327-8/2008. (VIII. 1.)

9. 33 543 01 0100 31 02 Fa ter mék gyár tó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-9/2008. (VIII. 1.)

10. 33 582 04 1000 00 00 Fes tõ, má zo ló, ta pé tá zó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-10/2008. (VIII. 1.)

11. 31 521 08 0100 21 03 Ipa ri ter mék-bon tó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-11/2008. (VIII. 1.)

12. 33 346 01 1000 00 00 Iro dai asszisz tens (hal lás sé rül tek ré szé re) 13327-12/2008 (VIII. 1.)

13. 33 811 03 0100 21 01 Kony hai ki se gí tõ (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-13/2008. (VIII. 1.)

14. 31 582 15 1000 00 00 Kõ mû ves (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-14/2008. (VIII. 1.)

15. 31 812 01 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi gazd asszony (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak 
ré szé re)

13327-15/2008. (VIII. 1.)

16. 33 811 03 0100 00 00 Sza kács (hal lás sé rül tek ré szé re) 13327-16/2008. (VIII. 1.)

17. 52 347 03 0100 31 01 Szá mí tó gé pes adat rög zí tõ (lá tás sé rül tek szá má ra) 13327-17/2008. (VIII. 1.)

18. 31 812 01 0100 21 01 Szál lo dai szo ba asszony (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-18/2008. (VIII. 1.)

19. 31 521 24 1000 00 00 Szer ke zet la ka tos (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-19/2008. (VIII. 1.)

20. 31 814 01 0000 00 00 Ta ka rí tó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-20/2008. (VIII. 1.)

21. 52 347 03 0100 31 02 Te le fon ke ze lõ, ügy fél tá jé koz ta tó (lá tás sé rül tek szá má ra) 13327-21/2008. (VIII. 1.)

22. 33 542 05 0100 21 04 Tex til ter mék-össze ál lí tó (ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re) 13327-22/2008. (VIII. 1.)

23. 33 542 05 0100 21 04 Tex til ter mék-össze ál lí tó (hal lás sé rül tek ré szé re) 13327-23/2008. (VIII. 1.)

24. 31 543 09 0000 00 00 Üveg csi szo ló (moz gás kor lá to zot tak ré szé re) 13327-24/2008. (VIII. 1.)

A jó vá ha gyott adap tált köz pon ti prog ra mok meg te kint he tõ ek a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hon -
lap ján (www.nive.hu).

Az adap tált köz pon ti prog ra mo kat a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet for gal maz za.

A meg ren de lé se ket az NSZFI Do ku men tá ci ós Osz tály 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52. le ve le zé si cím re le het meg kül de ni.
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K ö z  l e  m é n y

az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben az SZMM fel ügye le te alá tar to zó szak ké pe sí té sek 
Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ké rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-ának (1) bek. g) pont já ban, va la mint a 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let (to váb bi ak ban R.) 4. §-ában fog lal -
tak ra te kin tet tel a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó szak ké pe sí té sek te rü le tén a 2008. má jus 30-án meg tar tott bí rá ló bi zott sá gi ülé sen el -
fo ga dott, szak mai vizs ga el nö ki te en dõk el lá tá sá val meg bíz ha tó vizs ga el nö kö ket a Mel lék let tar tal maz za. 

A R . 8. §-ának (2) be kez dé se alap ján a bí rá ló bi zott ság tag jai:

Soós Lász ló (SZMM) el nök

Fo dor Krisz ti án (NSZFI) tit kár

Went zel Ist ván (NSZFT)

Sza bó Ág nes (NSZFT)

Oláh Lász ló (NSZFT)

Bin der Jó zsef (NSZFI)

Sza bó Bál int (MKIK)

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (OKJ) több tár cá hoz tar to zó szak ké pe sí té sek ese tén az érin tett szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz té ri u mok kép vi se lõi:

Hor váth Mik lós (GKM)

Bal lon Ist ván (KVVM)

Mel lék let

Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

1. Ábel Jó zsef Iván dr.

15. Köz gaz da ság 54-345-03-0000-00-00 Mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ

5000 Szol nok Nagy I. krt. 5.

15. Köz gaz da ság 54-345-06-0000-00-00 Sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

16. Ügy vi tel 55-346-02-0000-00-00 Ügy vi te li szak ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

2.
Ara nyos né 
Ba ra nyai Irén

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

4150 Püs pök la dány Ber csé nyi út 13.

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

3. Au er bach Má ria Már ta 19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 8200 Veszp rém Ba tsá nyi Já nos u. 4.

4.
Ba kó né 
Szi lár di Szil via

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ
3300 Eger Dió fa kút u. 3.

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus

5. Ba log Imre

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

6000 Kecs ke mét Cso kor u. 23.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-08-0000-00-00 Gép gyár tó so ri gép ke ze lõ, gép sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

6. Bán fal vi Ró bert

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

8000 Szé kes fe hér vár Hát sze gi u. 5.18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

7. Bas ki Jó nás

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

6090 Kun szent mik lós Szip pan kó u. 22.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0000-00-00 Mû sza ki anyag- és al kat rész ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

8. Bát ho ry Sán dor

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

4024 Deb re cen
Vár me gye há za u. 11.
III/16.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

9. Ben kõ Sán dor né

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

9700 Szom bat hely Haj dú u. 21.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0000-00-00 Ke res ke dõ 

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

10.
Be recz ki né 
Nagy Jo lán

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-01 Cse cse mõ- és gyer mek ru ha-ké szí tõ

4225 Deb re cen Gön czy P. u. 138.

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-02 Fér fi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-01 Fe hér ne mû-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-02 La kás tex til-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-04 Tex til ter mék-össze ál lí tó

10. Könnyû ipar 33-542-07-0100-31-01 Bõr ru ha -ké szí tõ, -ja ví tó

10. Könnyû ipar 33-542-09-0100-33-01 Szõr me ipa ri meg mun ká ló, szõr me fes tõ

10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-02 Ru ha ipa ri tech ni kus

11. Be ré nyi Má ria

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

4031 Deb re cen De rék u. 189.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-21-01 Kony hai ki se gí tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

12. Beri Imre

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-01 Ener gia hasz no sí tó be ren de zés sze re lõ je

2200 Mo nor Bocs kai u. 2.

 5. Gé pé szet 52-522-04-0000-00-00 Ener ge ti kai ope rá tor

 5. Gé pé szet 52-522-05-0000-00-00 Ener ge ti kus

 5. Gé pé szet 54-544-02-0000-00-00 Ener gia ter me lõ és -hasz no sí tó tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0100-31-01 Vil la mos-táv ve ze ték épí tõ, sze re lõ, kar ban tar tó

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-544-02-0000-00-00 Elekt ro la ka tos és vil la mos sá gi sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-04 Vil lám vé del mi fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

13. Ber ta Imre Lász ló

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

6723 Sze ged Ke reszt töl tés u. 29.

 5. Gé pé szet 31-521-11-0100-31-01 Be vont elekt ró dás he gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-11-0100-31-02 Egyéb el já rás sze rin ti he gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-02 Hû tés tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-03 Ka zán gé pész (12 ton na fe lett)

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-04 Ka zán ke ze lõ (2-12 ton na kö zött)

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-21-01 Komp resszor ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-31-02 Kis tel je sít mé nyû ka zán fû tõ je (max. 2 ton na)

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-02 Gáz fo gyasz tó be ren de zés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-03 Köz pon ti fû tés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-524-01-0100-31-01
Ipa ri olaj- és gáz tü ze lõ be ren de zés sze re lõ je,
üzem be he lye zõ je

 8. Vegy ipar 52-524-01-0100-31-01 Nyo más tar tó edény-gé pész
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

14. Blum Lász ló

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-03 Ka zán gé pész (12 ton na fe lett)

6727 Sze ged Gá bor Á. u. 30.

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-04 Ka zán ke ze lõ (2-12 ton na kö zött)

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-21-01 Komp resszor ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-31-01 Ipa ri olaj- és gáz tü ze lõ-be ren de zés ke ze lõ je

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-31-02 Kis tel je sít mé nyû ka zán fû tõ je (max. 2 ton na)

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-02 Gáz fo gyasz tó be ren de zés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-524-01-0100-31-01
Ipa ri olaj- és gáz tü ze lõ be ren de zés sze re lõ je,
üzem be he lye zõ je

 5. Gé pé szet 52-522-05-0000-00-00 Ener ge ti kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 8. Vegy ipar 52-521-02-0000-00-00 Mû anyag-fel dol go zó

 8. Vegy ipar 52-521-02-0100-31-04 Mû anyag he gesz tõ, hõ for má zó

 8. Vegy ipar 52-524-01-0100-31-01 Nyo más tar tó edény-gé pész

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0100-31-01 Gáz cse re te lep-ke ze lõ

15. Bocz kó Ti bor

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

2600 Vác Tá ti ka u. 1.

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 54-520-01-0000-00-00 Gép ipa ri mi nõ ség el len õr

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus

16. Boda Ró bert né

10. Könnyû ipar 33-542-05-0000-00-00 Sza bó

8000 Szé kes fe hér vár Mó ricz Zsig mond u. 4.

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-01 Cse cse mõ- és gyer mek ru ha-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-01 Fe hér ne mû-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-02 La kás tex til-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-03 Mun ka ru ha- és vé dõ ru ha-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-04 Tex til ter mék-össze ál lí tó

10. Könnyû ipar 51-542-02-0000-00-00 Sza bász

17. Bódi An tal Lász ló

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

4220 Haj dú bö ször mény Ár pád u. 4.11. Fa ipar 33-542-04-1000-00-00 Kár pi tos

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

18. Bony há di Ju li an na

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

1144 Bu da pest Ti hany u. 42-44.
11. Fa ipar 33-542-04-1000-00-00 Kár pi tos

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

11. Fa ipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bú tor ipa ri tech ni kus

19. Bo ro sán Be á ta 17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó 8630 Ba la ton bog lár Dó zsa Gy. u. 69.
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

20.
Bu bor né 
Zám bó Etel ka

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

6600 Szen tes Dar vas Jó zsef u. 33.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-02-0000-00-00 Rak tá ros

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

21. Bu dai Mik lós

 5. Gé pé szet 31-521-03-0000-00-00 Épí tõ- és szál lí tó gép-sze re lõ

1115 Bu da pest Ete le út 46/b.
 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

22. Cser ku ti né Illyés Ág nes

 5. Gé pé szet 52-521-01-0000-00-00 Ipa ri anyag vizs gá ló

1085 Bu da pest Jó zsef krt. 26. 

 5. Gé pé szet 52-522-01-0000-00-00 Atom erõ mû vi gé pész

 5. Gé pé szet 52-522-02-0000-00-00 Atom erõ mû vi kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 52-522-04-0000-00-00 Ener ge ti kai ope rá tor

 5. Gé pé szet 52-522-05-0000-00-00 Ener ge ti kus

 5. Gé pé szet 52-522-06-0000-00-00 Erõ mû vi ka zán gé pész

 5. Gé pé szet 52-522-07-0000-00-00 Erõ mû vi tur bi na gé pész

 5. Gé pé szet 52-522-08-0000-00-00 Erõ mû vi vil la mos be ren de zés üze mel te tõ je

 5. Gé pé szet 54-544-02-0000-00-00 Ener gia ter me lõ és -hasz no sí tó tech ni kus

 9. Épí té szet 54-521-02-0000-00-00 Kor ró zió vé del mi tech ni kus

23.
Cser nyi né 
Tóth Éva

 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok 54-761-02-0000-00-00 Gyer mek gon do zó-ne ve lõ

3300 Eger Vö rös marty út 11/A.

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-347-02-0000-00-00 Ügy fél kap cso la ti ve ze tõ

16. Ügy vi tel 55-346-02-0000-00-00 Ügy vi te li szak ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-812-01-0000-00-00 Hos tess

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

24. Csõ kör Éva

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

8200 Veszp rém Batt hy ány  u. 17/D.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-02 Ven dég lá tó szak me ne dzser

25. Csör gõ Zsu zsan na
19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász

3529 Mis kolc Per czel Mór 37/B.
19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

26. Dá vid Sán dor

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

1138 Bu da pest Da gály u. 4.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-0001-33-01 Mi xer

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-02 Ven dég lá tó szak me ne dzser

27. Deák And rás 19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-10 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens 1025 Bu da pest Bar lang u. 21.

28.
Deb re cze ni né 
Ke re kes And rea dr.

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

4028 Deb re cen Kas sai u. 16.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

29.
De ve cse ri né 
Bita Ve ro ni ka

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 9721 Gen csa pá ti Víz köz u. 1.

30. Eszes Jó zsef

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

9400 Sop ron Ibo lya u. 24.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-03 Köz pon ti fû tés- és csõ há ló zat-sze re lõ 

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-18-0000-00-00 Kö tõ- és var ró gép mû sze rész

31. Fa lu si né Mol nár Ju dit
19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász

7100 Szek szárd Bo lyai J. u. 1.
19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus

32. Far kas Jó zsef

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0000-00-00
Ke res ke del mi, ház tar tá si és ven dég lá tó ipa ri
gép sze re lõ

7400 Ka pos vár Kö rö si Cs.S. u. 41.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-544-02-0000-00-00 Elekt ro la ka tos és vil la mos sá gi sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-03-0000-00-00 Me chat ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-02-0000-00-00 Or vo si elekt ro ni kai tech ni kus

33. Far kas Lász ló
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0000-00-00 Gra fo ló gus

1163 Bu da pest Ha vas ma lom u. 20.
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0100-52-01 Gra fo ló gus szak asszisz tens
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

34. Far kas Mik lós Jó zsef

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

6800 Hód me zõ vá sár hely Bo tond u. 1.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-0001-33-01 Mi xer

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

35. Fe hér tói Já nos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

4030 Deb re cen Gáz ve ze ték u. 17/b.

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0100-31-01 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0100-21-01 Ká bel sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

36.
Fla mich né 
Kár pá ti Györ gyi

15. Köz gaz da ság 54-343-05-0000-00-00 Tár sa da lom biz to sí tá si és bé rü gyi szak elõ adó

1131 Bu da pest Ma da rász V. u. 13.
15. Köz gaz da ság 54-343-05-0100-52-02 Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ

15. Köz gaz da ság 54-345-06-0000-00-00 Sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ

15. Köz gaz da ság 54-345-06-0100-52-01 Sze mély ügyi ügy in té zõ

37. Fo ga ra si Jó zsef

 8. Vegy ipar 31-543-07-0000-00-00 Pa pír gyár tó és -fel dol go zó

1173 Bu da pest Új lak u. 43.

 8. Vegy ipar 52-521-02-0000-00-00 Mû anyag-fel dol go zó

 8. Vegy ipar 52-543-01-0000-00-00 Gu mi ipa ri tech no ló gus

 8. Vegy ipar 54-524-01-0000-00-00 La bo ra tó ri u mi tech ni kus

 8. Vegy ipar 54-524-02-1000-00-00 Vegy ipa ri tech ni kus

38. Fors ter Já nos né

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

2400 Du na új vá ros Ró mai krt. 36/A. 7./1.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

39. Föl des Iván né dr.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

1055 Bu da pest Stol lár Béla u. 18.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-05 Ru há za ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-02 Ke res ke del mi szak me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0010-54-01 Pro to koll ügy in té zõ

40. Föl des Már ta dr. 19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 6722 Sze ged Szent há rom ság  u. 41.

41. Fri bi czer Gab ri el la dr. 15. Köz gaz da ság 54-343-03-0000-00-00 Köz be szer zé si re fe rens 1146 Bu da pest Aj tó si Dü rer sor 13.

42. Fü re di Ist ván né 19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ 8174 Ba la ton ke ne se Be rek u. 35.

43. Gál Ist ván And rás

 5. Gé pé szet 31-521-03-0000-00-00 Épí tõ- és szál lí tó gép-sze re lõ

4031 Deb re cen Gör gey u. 6. VIII. 67.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-06-0000-00-00 Fi nom me cha ni kai gép kar ban tar tó, gép be ál lí tó

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-15-0000-00-00 Ké ses, kö szö rûs, kulcs má so ló

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- és be ren de -
zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-525-01-0000-00-00 Épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

44. Ga rai Pé ter

 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok 54-761-02-0000-00-00 Gyer mek gon do zó-ne ve lõ

7400 Ka pos vár Hon véd u. 1.

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0000-00-00 Hõ tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

16. Ügy vi tel 55-346-02-0000-00-00 Ügy vi te li szak ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

45.
Gás pár né 
Szûcs Má ria

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-213-01-0000-00-00 Fény ké pész és fo tó ter mék-ke res ke dõ

8000 Szé kes fe hér vár Kert al ja u. 24.19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ

19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász

46.
Gi gor né 
Nagy Ka ta lin

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

2764 Tá pi ó bics ke Rá kó czi út 50.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

47. Gi lá nyi Lász ló né

15. Köz gaz da ság 54-343-03-0000-00-00 Köz be szer zé si re fe rens

3530 Mis kolc Széche nyi u. 92.

15. Köz gaz da ság 54-345-03-0000-00-00 Mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-341-01-0000-00-00 Kül ke res ke del mi üz let kö tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

48. Gu bán Gyu la

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

6000 Kecs ke mét Kla u zál tér 5.

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

49. Gu lyás Jenõ Ist ván
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0000-00-00 Gra fo ló gus

1039 Bu da pest Csa lád u. 3.
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0100-52-01 Gra fo ló gus szak asszisz tens

50. Ha la si Csa ba

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

4225 Deb re cen Ba ra ko nyi u. 14.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-01 Ide gen for gal mi szak me ne dzser

51. Har za Ro zá lia

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ

2013 Po máz Ka to na S. u. 6.19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus

52. Hat va ni Já nos dr.

 5. Gé pé szet 31-521-03-0000-00-00 Épí tõ- és szál lí tó gép-sze re lõ

4033 Deb re cen Kard u. 40/c.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-08-0000-00-00 Gép gyár tó so ri gép ke ze lõ, gép sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-12-0000-00-00 Hõ ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 52-521-01-0000-00-00 Ipa ri anyag vizs gá ló

 5. Gé pé szet 54-520-01-0000-00-00 Gép ipa ri mi nõ ség el len õr

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

53.
Hizs nyik né 
Gás pár Iza bel la

15. Köz gaz da ság 54-343-05-0000-00-00 Tár sa da lom biz to sí tá si és bé rü gyi szak elõ adó

1101 Bu da pest Csil la u. 3/a.

15. Köz gaz da ság 54-345-06-0000-00-00 Sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-03 Ügy in té zõ tit kár

16. Ügy vi tel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisz tens

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

54. Hor váth Ár pád né 19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász 1112 Bu da pest Õr ség u. 9/a.

55. Hor váth Fe renc né

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

9700 Szom bat hely Vas vá ri Pál u. 9.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

56. Hor váth Gyu la

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-03 Ka zán gé pész (12 ton na fe lett)

7171 Si ó a gárd Kos suth u. 76.

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-04 Ka zán ke ze lõ (2-12 ton na kö zött)

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-02
Gáz fo gyasz tó be ren de zés- 
és csõ há ló zat-sze re lõ

 8. Vegy ipar 52-524-01-0100-31-01 Nyo más tar tó edény-gé pész

57. Hor váth Jó zsef né

10. Könnyû ipar 33-542-01-1000-00-00 Bõr dísz mû ves

2400 Du na új vá ros Gõz ma lom u. 54.

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-01 Cse cse mõ- és gyer mek ru ha-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-02 Fér fi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-02 La kás tex til-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-04 Tex til ter mék-össze ál lí tó

10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-02 Ru ha ipa ri tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

58. Hor váth Mik lós

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

7400 Ka pos vár Béke u. 77.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-0100-31-01 Le mez la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 

és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-03 Köz pon ti fû tés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0100-31-01 Szik ra for gá cso ló

 8. Vegy ipar 52-521-02-0000-00-00 Mû anyag-fel dol go zó

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-05 Gép ipa ri mér nök asszisz tens

59.
Hor váth Zol tán 

And rás

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

7400 Ka pos vár Pi pacs u. 31.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-0100-31-01 Le mez la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-03 Köz pon ti fû tés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0100-31-01 Szik ra for gá cso ló

 8. Vegy ipar 52-521-02-0000-00-00 Mû anyag-fel dol go zó

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-05 Gép ipa ri mér nök asszisz tens

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-10 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens

60. Hu ber Béla

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

6521 Vas kút Dam ja nich u. 37.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-544-02-0000-00-00 Elekt ro la ka tos és vil la mos sá gi sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

61.
Hu gyecz né 
Krnács Ka ta lin

15. Köz gaz da ság 54-345-03-0000-00-00 Mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ

5600 Bé kés csa ba Dam ja nich u. 20.

15. Köz gaz da ság 54-345-06-0000-00-00 Sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-03-0000-00-00
Te le fo nos és elekt ro ni kus ügy fél kap cso la ti
asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-01 Eu ró pai Uni ós üz le ti szak ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-02 Ke res ke del mi szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-03 Kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-07 Üz let vi te li szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

62. Hu nya di Sán dor

 5. Gé pé szet 52-522-05-0000-00-00 Ener ge ti kus

4032 Deb re cen Bö ször mé nyi u. 77.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-02
Érin tés vé del mi, erõs ára mú be ren de zés 
szab vá nyos sá gi  fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-03 FAM sze re lõ (a fe szült ség meg je lö lé sé vel)

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-04 Vil lám vé del mi fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0100-21-01 Ká bel sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

63. Ják li Gá bor

 5. Gé pé szet 31-521-10-0100-31-01 Gép be ál lí tó

9737 Bük Mó ricz Zsig mond u. 7. 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

64. Ju hász Anna 15. Köz gaz da ság 54-343-03-0000-00-00 Köz be szer zé si re fe rens 1163 Bu da pest Bá nyai E. u. 4.

65. Ka nyár Eri ka

16. Ügy vi tel 33-346-01-0100-31-01 Gép író 

8200 Veszp rém Si mon I. u. 12.

16. Ügy vi tel 33-346-01-0100-31-02 Gép író, szö veg szer kesz tõ

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-03-0100-31-02 Te le fon ke ze lõ, ügy fél tá jé koz ta tó

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-01 Ide gen nyel vi tit kár

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-03 Ügy in té zõ tit kár

16. Ügy vi tel 54-347-01-0000-00-00 Ide gen nyel vi ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ

16. Ügy vi tel 54-347-02-0000-00-00 Ügy fél kap cso la ti ve ze tõ

16. Ügy vi tel 55-346-02-0000-00-00 Ügy vi te li szak ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0010-54-01 Pro to koll ügy in té zõ

66. Ka rancz Ró bert 18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér 8360 Keszt hely Pet he F. u. 6.
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

67. Kári Já nos

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

2220 Ve csés Dam ja nich u. 1.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-0001-33-01 Mi xer

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-02 Ven dég lá tó szak me ne dzser

68. Kár pá ti Zsolt Ta más

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

1118 Bu da pest Nagy sze ben tér 2.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

69. Kas sai Jó zsef

 5. Gé pé szet 52-522-08-0000-00-00 Erõ mû vi vil la mos be ren de zés üze mel te tõ je

7668 Ke szü Bem Jó zsef u. 5.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-02
Érin tés vé del mi, erõs ára mú be ren de zés 
szab vá nyos sá gi  fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-03 FAM sze re lõ (a fe szült ség meg je lö lé sé vel)

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-04 Vil lám vé del mi fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

70. Ka ta vics Jó zsef

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

9700 Szom bat hely Be ne dek E. u. 11.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-07-1000-00-00 Fi nom me cha ni kai mû sze rész

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 54-520-01-0000-00-00 Gép ipa ri mi nõ ség el len õr

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

16. Ügy vi tel 52-347-01-0000-00-00 El len õr zé si és mi nõ ség biz to sí tá si mun ka társ

16. Ügy vi tel 52-347-01-0001-52-01 Mi nõ ség biz to sí tá si au di tor

19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-862-01-0000-00-00 Mun ka vé del mi tech ni kus

71. Ke le men Ilo na

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-812-01-0000-00-00 Hos tess

1173 Bu da pest Hant ma dár u. 20/2.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0001-54-02 Uta zás szer ve zõ me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0010-54-02 Uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

72. Ker se Ká roly
 9. Épí té szet 33-582-03-0100-31-01 Hi deg bur ko ló

8900 Za la eger szeg Bú za vi rág u. 12.
 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

73.
Kis né 
Hu nya di Ka ta lin

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

6000 Kecs ke mét Zász ló u. 5.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

74.
Kiss né 
dr. Bori Klá ra

15. Köz gaz da ság 54-343-05-0100-52-02 Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ 6000 Kecs ke mét Be nicz ky F. u. 6.

75.
Klú csó né 
Var ga Klá ra

10. Könnyû ipar 33-542-05-0000-00-00 Sza bó

6400 Kis kun ha las Nyír fa u. 17.

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-02 La kás tex til-ké szí tõ

10. Könnyû ipar 33-542-05-0100-21-04 Tex til ter mék-össze ál lí tó

10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-02 Ru ha ipa ri tech ni kus

76. Kó bor Jó zsef

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

9024 Gyõr Ikva u. 69. II.5.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-0001-54-01 Au to ma ti kai tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-0100-52-01 PLC prog ra mo zó

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-03-0001-54-01 Me chat ro ni kai tech ni kus

16. Ügy vi tel 55-346-02-0010-55-02 Tit kár ság ve ze tõ

77. Ko csis Béla Sán dor

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

6100 Kis kun fél egy há za Ne fe lejcs u. 13.11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

11. Fa ipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bú tor ipa ri tech ni kus

78. Kó lya Pál

 5. Gé pé szet 31-522-03-0100-31-01 Ké mény sze re lõ

5000 Szol nok Vid ra u. 28.

 9. Épí té szet 31-582-03-0000-00-00 Épít mény szer ke zet-sze re lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-13-0000-00-00 Kály hás

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

79. Ko má ro mi Sán dor dr.

 5. Gé pé szet 31-521-03-0000-00-00 Épí tõ- és szál lí tó gép-sze re lõ

5630 Bé kés Szé csény kert 10271/2.

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-522-02-0000-00-00 Hõ tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0000-00-00
Ke res ke del mi, ház tar tá si és ven dég lá tó ipa ri
gép sze re lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

80. Kor dé Béla

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

7400 Ka pos vár Gém u. 15.

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

81. Ko vács And rás

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

8330 Sü meg Entz Fe renc u. 18.

 9. Épí té szet 31-582-05-0000-00-00 Épít mény zsa lu zat-sze re lõ

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

82. Ko vács Lász ló

 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-03 Ka zán gé pész (12 ton na fe lett)

1048 Bu da pest Sá ros pa tak u. 17. II/6. 5. Gé pé szet 31-522-02-0010-31-04 Ka zán ke ze lõ (2-12 ton na kö zött)

 8. Vegy ipar 52-524-01-0100-31-01 Nyo más tar tó edény-gé pész

83. Ko vács Mik lós

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0100-31-01 Ház tart ási gép-sze re lõ

7400 Ka pos vár Hon véd u. 3.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

84.
Ko vács né 
Mont vai Ka ta lin

19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász
3300 Eger Má tyás kir. út 8.

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

85. Ko váts Ró bert

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

9800 Vas vár Tren csé nyi u. 9.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0100-31-01 Fém ipa ri meg mun ká ló gép-ke ze lõ 

 5. Gé pé szet 31-521-08-0000-00-00 Gép gyár tó so ri gép ke ze lõ, gép sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- és be ren de -
zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

86. Koz ma Jó zsef

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

5000 Szol nok Jó zsef At ti la út 23.
 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

87. Kõ sze gi Hen ri et ta

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

2534 Tát Esze Ta más u. 1. 

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

16. Ügy vi tel 54-347-02-0000-00-00 Ügy fél kap cso la ti ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-02 Ke res ke del mi szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-06 Rek lám szer ve zõ szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-07 Üz let vi te li szak me ne dzser

88. Ku bin ka György

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-01 Bú tor- és la kás tex til-el adó

7623 Pécs Megy eri út 48.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-03 Mû sza ki cikk el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-04 Por ce lán- és edény áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-05 Ru há za ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-06 Zöld ség-gyü mölcs el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-01 Bú tor- és la kás tex til-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

89. Kum mer Já nos

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-02-0000-00-00 Rak tá ros

8000 Szé kes fe hér vár Kí gyó u. 5.
17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

90. Ku rucz Já nos 17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó 7451 Ka pos vár Ka pos fü re di út 129.

91. Kusz La jos né

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-01 Bú tor- és la kás tex til-el adó

7300 Kom ló Köz tár sa ság u. 11.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-03 Mû sza ki cikk el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-04 Por ce lán- és edény áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-05 Ru há za ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-06 Zöld ség-gyü mölcs el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-01 Bú tor- és la kás tex til-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ

92. Lan tos Pé ter né
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0000-00-00 Gra fo ló gus

1126 Bu da pest Di a na köz 18.
19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-725-01-0100-52-01 Gra fo ló gus szak asszisz tens

93. Lász ló Ká roly né

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

8200 Veszp rém Ká dár tai u. 68.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-01 Ét kez dés

94.
Le hocz ky né 
Tó vi zi Ilo na

19. Egyéb szol gál ta tá sok 33-815-01-1000-00-00 Fod rász 2400 Du na új vá ros Bocs kai ut. 14.

95. Len te Csa ba

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0000-00-00
Ke res ke del mi, ház tar tá si és ven dég lá tó ipa ri
gép sze re lõ

4028 Deb re cen Jó si ka u. 11.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 51-521-01-0000-00-00 Má so ló- és iro da gép mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-03-0000-00-00 Me chat ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-02-0000-00-00 Or vo si elekt ro ni kai tech ni kus

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-10 Mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

96.
Lo son czi Éva 
Zsu zsan na

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-815-01-0000-00-00 Kéz- és láb ápo ló, mû kö röm épí tõ
4225 Deb re cen Jó zsa Bo dai u. 7/3.

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus

97.
Lõ vei Ka ta lin 
Gyön gyi

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 4028 Deb re cen Nagy er dei krt. 20.

98. Má dai Lász ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

2400 Du na új vá ros Mo há csi u. 11.
 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-03-0000-00-00 Me chat ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

99. Ma gyar At ti la Csa ba

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

6000 Kecs ke mét Va csi köz 56.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-07-1000-00-00 Fi nom me cha ni kai mû sze rész

 5. Gé pé szet 31-521-09-0000-00-00 Gépi for gá cso ló 

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-522-02-0000-00-00 Hõ tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 52-521-01-0000-00-00 Ipa ri anyag vizs gá ló

 5. Gé pé szet 52-522-06-0000-00-00 Erõ mû vi ka zán gé pész

 5. Gé pé szet 52-522-07-0000-00-00 Erõ mû vi tur bi na gé pész

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus 

 5. Gé pé szet 54-525-01-0000-00-00 Épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus

100. Má jer Má ria Ibo lya

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

4800 Vá sá ros na mény Ta má si Áron út 1.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

101. Ma jor Lász ló

 5. Gé pé szet 52-522-05-0000-00-00 Ener ge ti kus

1031 Bu da pest Prés u. 11.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-544-02-0000-00-00 Elekt ro la ka tos és vil la mos sá gi sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-13 Vil la mos mér nök-asszisz tens
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szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

102.
Ma ro si né 
Rus ka Va lé ria

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

2890 Tata Páll fy u. 5.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0100-21-01 Szál lo dai szo ba asszony

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0100-31-01 Me zõ gaz da sá gi gaz da asszony

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0001-33-01 Di é tás sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-21-01 Kony hai ki se gí tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-01 Ét kez dés

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0010-54-01 Pro to koll ügy in té zõ

103. Ma y er Ká roly Já nos

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

8000 Szé kes fe hér vár Tá vir da u. 25.18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

104.
Me gye si né 
Gyõ ri Már ta

10. Könnyû ipar 31-542-01-0000-00-00 Ka la pos, sap ka- és kesz tyû ké szí tõ

2612 Kosd Rá kó czi  u. 15/a.

10. Könnyû ipar 33-542-03-0100-31-01 Fonó

10. Könnyû ipar 33-542-05-0000-00-00 Sza bó

10. Könnyû ipar 33-542-07-0000-00-00 Szûcs, szõr me- és bõr kon fek ci o ná ló

10. Könnyû ipar 51-542-02-0000-00-00 Sza bász

105. Me li her csik Já nos

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-04-0000-00-00 Vil la mos há ló zat-sze re lõ, -üze mel te tõ

3100 Sal gó tar ján Ka zin czy út 2.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-02
Érin tés vé del mi, erõs ára mú be ren de zés 
szab vá nyos sá gi  fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-03 FAM sze re lõ (a fe szült ség meg je lö lé sé vel)

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-04 Vil lám vé del mi fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0100-21-01 Ká bel sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-01 Ener ge ti kai mér nök asszisz tens

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-13 Vil la mos mér nök-asszisz tens

106.
Mes ter né 
Mol nár Má ria

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 9700 Szom bat hely Bakó Jó zsef u. 1/b.
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

107. Mé szá ros Mik lós

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

2941 Ács Gár do nyi G. u. 88.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

108. Mik lós Kál mán

 9. Épí té szet 31-582-14-0100-31-02 Mû kõ ké szí tõ

9700 Szom bat hely Or bán Ba lázs u. 27. 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

109.
Mi tev Mi la nov 
Hrisz tó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

8200 Veszp rém Si mon Ist ván u. 2/d.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-0000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ 

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-812-01-0000-00-00 Hos tess

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

110. Mol nár Gyu lá né

16. Ügy vi tel 33-346-01-0100-31-01 Gép író 

5000 Szol nok Kulcs u. 1/a.

16. Ügy vi tel 33-346-01-0100-31-02 Gép író, szö veg szer kesz tõ

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-02 Is ko la tit kár

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-03 Ügy in té zõ tit kár
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

111. Mol nár Ka ta lin

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

3529 Mis kolc Sza bad ság harc u. 42.

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-12-0000-00-00 Hõ ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

 5. Gé pé szet 33-524-01-1000-00-00 Ve gyi- és ka lo ri kus gép sze re lõ és kar ban tar tó

112. Nagy Esz ter  9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves 9743 Söp te Pe tõ fi Sán dor u. 93.

113. Nagy Gá bor

 5. Gé pé szet 31-521-05-0100-21-02 Fém tö meg cikk gyár tó

9300 Csor na Tán csics u. 66.
 5. Gé pé szet 31-521-09-0000-00-00 Gépi for gá cso ló 

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

114. Nagy Zol tán

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

9600 Sár vár Fe ke te híd 11/a.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-01 Ide gen for gal mi szak me ne dzser

115. Ne mes Csa ba

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

7624 Pécs Szé kely B. u. 15/b.
 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

116. No vák Ist ván

16. Ügy vi tel 33-346-01-0100-31-02 Gép író, szö veg szer kesz tõ

4034 Deb re cen Ke reszt esi u. 3.16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-03 Ügy in té zõ tit kár

16. Ügy vi tel 55-346-02-0010-55-02 Tit kár ság ve ze tõ

117. Oláh Pé ter

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

4080 Haj dú ná nás Kos suth La jos u. 33/a.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-31-02 Kis tel je sít mé nyû ka zán fû tõ je (max. 2 ton na)

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

14. Kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás 31-853-03-0000-00-00 Für dõ üze mi gé pész

118. Ó vá ri At ti la Mi hály

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

5600 Bé kés csa ba Oros há zi út 113.

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

119. Pá dár Zol tán né

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

6600 Szen tes Kos suth u. 14.

16. Ügy vi tel 52-347-01-0000-00-00 El len õr zé si és mi nõ ség biz to sí tá si mun ka társ

16. Ügy vi tel 52-347-02-0000-00-00 Sze mé lyes ügy fél szol gá la ti asszisz tens

16. Ügy vi tel 52-347-03-0000-00-00
Te le fo nos és elekt ro ni kus ügy fél kap cso la ti
asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

16. Ügy vi tel 54-347-01-0000-00-00 Ide gen nyel vi ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ

16. Ügy vi tel 54-347-02-0000-00-00 Ügy fél kap cso la ti ve ze tõ

16. Ügy vi tel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisz tens

16. Ügy vi tel 55-346-02-0000-00-00 Ügy vi te li szak ügy in té zõ

120. Pál di Ká roly

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-01 Bú tor- és la kás tex til-el adó

3121 Sal gó tar ján So mo si út 250.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-05 Ru há za ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-06 Zöld ség-gyü mölcs el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0100-31-04 Te le pi épí tõ anyag-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

121. Pal los Lász ló

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

2459 Rác al más Vas vi rág utca 35.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0100-31-01 Fém ipa ri meg mun ká ló gép-ke ze lõ 

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus

122. Pá loz di Ist ván

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

4030 Deb re cen Sza bó Kál mán u. 36.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-12-0000-00-00 Hõ ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 52-521-01-0000-00-00 Ipa ri anyag vizs gá ló
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

123. Pan ko tai Fe renc

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor 
és be ren de zés-üze mel te tõ

4700 Má té szal ka Cor vin tér 7.

 5. Gé pé szet 31-521-08-0000-00-00 Gép gyár tó so ri gép ke ze lõ, gép sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0000-00-00 Hõ tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

 5. Gé pé szet 54-521-05-0000-00-00 Üze mel te tõ gé pész tech ni kus

16. Ügy vi tel 54-346-01-0000-00-00 Ügy vi te li tit kár

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-814-01-0000-00-00 Ta ka rí tó

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-05 Gép ipa ri mér nök asszisz tens

124. Pan ko tai Fe renc né

 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok 54-761-02-0000-00-00 Gyer mek gon do zó-ne ve lõ

4700 Má té szal ka Cor vin tér 7.
 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok 55-762-01-0000-00-00 If jú ság se gí tõ

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

125. Papp Edit dr. 16. Ügy vi tel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisz tens 5000 Szol nok Kons ta tin út 39.

126.
Papp né 
Sza bó Ale xand ra

 2. Szo ci á lis szol gál ta tá sok 54-761-02-0000-00-00 Gyer mek gon do zó-ne ve lõ 9330 Ka pu vár Kos suth La jos u. 25.

127. Pás ti Má ria

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

8360 Keszt hely Stom feld u. 11.
 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

128. Pasz te rók Jó zsef

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

6000 Kecs ke mét Bú za vi rág u. 15.
 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0010-55-01 Lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens

129. Pén tek Ber na dett 19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 8900 Za la eger szeg Batt hy ány L. u. 11.

130. Per la ki Ist ván

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-522-01-0000-00-00 Elekt ro mos gép- és ké szü lék sze re lõ

8000 Szé kes fe hér vár Bu dai út 50. 7/1
 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-02

Érin tés vé del mi, erõs ára mú be ren de zés 
szab vá nyos sá gi  fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

131. Petõ Iván

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

9025 Gyõr Kos suth La jos út 20.
18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-21-01 Kony hai ki se gí tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

132. Pich ler Jó zsef né

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

7694 Hosszú he tény Szõ lõ hegy 63.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0001-54-01 Ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-02 Ke res ke del mi szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-0001-33-01 Mi xer

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0010-55-02 Ven dég lá tó szak me ne dzser

133. Práff Csa ba Gyu la

 5. Gé pé szet 54-525-01-0000-00-00 Épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus

1098 Bu da pest Táv író u. 21.

16. Ügy vi tel 33-346-01-1000-00-00 Iro dai asszisz tens

16. Ügy vi tel 54-346-01-0010-54-03 Ügy in té zõ tit kár

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

134.
Pro hász ká né 
Var ga Er zsé bet

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

3531 Mis kolc Thö köly Imre u. 11.

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-01 Ener gia hasz no sí tó be ren de zés sze re lõ je

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-02 Gáz fo gyasz tó be ren de zés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-03 Köz pon ti fû tés- és csõ há ló zat-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-09-0010-31-04 Víz ve ze ték- és víz ké szü lék-sze re lõ

 5. Gé pé szet 52-522-05-0010-52-02 Meg úju ló ener gia for rás ener ge ti kus

 5. Gé pé szet 54-544-02-0000-00-00 Ener gia ter me lõ és -hasz no sí tó tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-544-02-0010-54-01 Flu i dum ki ter me lõ tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-544-02-0010-54-02 Gáz ipa ri tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-544-02-0100-31-02 Mély fú ró

 5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

135. Raj nai Já nos

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

2400 Du na új vá ros Váci Mi hály út 2.

 9. Épí té szet 31-582-14-0100-31-01 Kõ fa ra gó, épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-0100-21-03 Épü let fa la zó kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-0100-31-01 Szo ba fes tõ

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

136. Rigó Ró bert  5. Gé pé szet 31-521-23-0000-00-00 Öntõ 3023 Pe tõ fi bá nya If jú ság út 20.

137. Ríz Kál mán

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

8226 Al só örs Ba rát ság u. 6.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-02-0000-00-00 Rak tá ros

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

138. Róka Zsolt

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

9600 Sár vár Lak ta nya u. 18.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

139. Sáf rán Ká roly

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

6300 Ka lo csa Ecet gyár u. 31.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

140. Sán dor Szil via 19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 5008
Szol nok-Szan da -
szõ lõs

Fe ren czy Ká roly út 13.
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

141. Schmidt Fló ri án

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

8000 Szé kes fe hér vár Deák Fe renc u. 26.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-812-01-0000-00-00 Hos tess

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

142. Se bes tyén Csa ba

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

4030 Deb re cen Ka rá csony Gy. u. 1.18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

143. Se bõk Ti bor 

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

9028 Gyõr Páva u. 54/a.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

144. Si mon Ákos dr.

 5. Gé pé szet 54-521-05-0010-54-02 Vegy ipa ri gé pész tech ni kus

8200 Veszp rém Sta di on út 32.

 8. Vegy ipar 54-524-02-0001-54-04 Vegy ipa ri mi nõ ség biz to sí tá si tech ni kus

16. Ügy vi tel 52-347-01-0001-52-01 Mi nõ ség biz to sí tá si au di tor

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-05 Gép ipa ri mér nök asszisz tens

19. Egyéb szol gál ta tá sok 55-810-01-0010-55-12 Vegy ipa ri gé pész mér nök-asszisz tens
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

145. Si mon Já nos

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

5700 Gyu la Sche rer Fe renc u. 37.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

146. Soós Atil la

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

9011 Gyõr Le hár Fe renc u. 28/a.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

147. So po nyai Ist ván né

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

1158 Bu da pest Szûcs Ist ván u. 17.
 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

148. Ste indl Lász ló

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

7720 Apát va rasd Pé csi út 56.
 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

149. Suty nisz ky Zol tán

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

5540 Szar vas Sza bad ság 65 115.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-21-01 Kony hai ki se gí tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-01 Ét kez dés

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

150. Süle Mik lós

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

9600 Sár vár Dó zsa Gy. u. 25.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

151. Sza bó Béla

16. Ügy vi tel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisz tens

8200 Veszp rém Egry Jó zsef u. 14.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0100-31-02 Gyógy nö vény ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-725-01-0000-00-00 Lát sze rész és fo tó cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0010-55-02 Ke res ke del mi szak me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0010-55-01 Lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-345-03-0000-00-00 Mun ka elem zõ

152. Sza bó Ist ván

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

8360 Keszt hely Ady End re u. 26. 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-522-01-0000-00-00 Erõs ára mú elekt ro tech ni kus

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

153. Sza bó László  9. Épí té szet 31-582-12-0000-00-00 Ipa ri al pi nis ta 3433 Nyék lád há za Szé che nyi u. 17.
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szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

154. Sza bó Ti bor

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

6723 Sze ged Sza mos u. 18.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0000-00-00 Pro to koll és uta zás ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0001-54-01 Ren dez vény- és kon fe ren cia szer ve zõ

155. Sza bó Zol tán

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

8380 Hé víz Vaj da Ákos utca 14/b.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0100-21-01 Szál lo dai szo ba asszony

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0100-31-01 Me zõ gaz da sá gi gaz da asszony

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0001-33-01 Di é tás sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-21-01 Kony hai ki se gí tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-0100-31-01 Gyors ét ter mi- és étel el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0001-52-01 Ven dég lá tás szer ve zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-01 Ét kez dés

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-01-1000-00-00 Ide gen ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-02-0010-54-01 Pro to koll ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

156.
Sza bó né 
dr. Stre it Má ria

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-0001-52-01 Kül gaz da sá gi ügy in té zõ

2528 Úny Ber csé nyi utca 17.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0000-00-00 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-01-0100-52-01 Hir de té si ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-341-01-0000-00-00 Kül ke res ke del mi üz let kö tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0001-54-01 Nem zet kö zi szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0010-55-01 Lo gisz ti kai mû sza ki me ne dzser asszisz tens

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0010-55-02 Ter mék ter ve zõ mû sza ki me ne dzser asszisz tens
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szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

157. Sza kács Me lin da

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

4400 Nyír egy há za Vá ros ma jor u. 20.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0000-00-00 Mû sza ki anyag- és al kat rész ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-342-02-0000-00-00 PR ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-341-01-0000-00-00 Kül ke res ke del mi üz let kö tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-812-01-0000-00-00 Hos tess

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 54-812-03-0000-00-00 Szál lo dai por tás, re cep ci ós

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

158.
Szál dob ágyi 
Zsig mond Cson gor dr.

 5. Gé pé szet 31-521-07-0100-31-02 Or vo si mû sze rész

4024 Deb re cen Liszt Fe renc u. 10.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

16. Ügy vi tel 55-346-01-0000-00-00 Jogi asszisz tens

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-04-0000-00-00 Ve gyes ipar cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-02-0000-00-00 Min ta bol ti ér té ke sí tõ, szol gál ta tás ér té ke sí tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0000-00-00 Mû sza ki anyag- és al kat rész ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

159. Szal kai Já nos

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

3021 Lõ rin ci Má jus 1. u. 2.

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-522-02-0100-31-02 Kis tel je sít mé nyû ka zán fû tõ je (max. 2 ton na)

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

 5. Gé pé szet 52-520-01-0000-00-00 Mû sza ki ter mék mi nõ sí tõ

 5. Gé pé szet 54-520-01-0000-00-00 Gép ipa ri mi nõ ség el len õr

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-862-01-0000-00-00 Mun ka vé del mi tech ni kus

160. Szi lá gyi Béla

11. Fa ipar 31-582-08-0100-31-01 Fa meg mun ká ló

4400 Nyír egy há za Lef ler S. u. 34.

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

11. Fa ipar 33-542-04-1000-00-00 Kár pi tos

11. Fa ipar 33-543-01-0100-31-01 Fa- és bú tor ipa ri gép ke ze lõ

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

11. Fa ipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bú tor ipa ri tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

161. Szom ba ti La jos Géza

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

3000 Hat van Ker tész út. 18.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

19. Egyéb szol gál ta tá sok 54-862-01-0000-00-00 Mun ka vé del mi tech ni kus

162. Tahn hof fer Fe renc

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0000-00-00
Ke res ke del mi, ház tar tá si és ven dég lá tó ipa ri
gép sze re lõ

2700 Ceg léd Fel ház út 63.

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 31-521-14-0100-31-02 Ke res ke del mi és ven dég lá tó ipa ri gép sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-0001-33-02
Érin tés vé del mi, erõs ára mú be ren de zés 
szab vá nyos sá gi  fe lül vizs gá ló

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0010-33-04 Vil la mos sá gi anyag- és al kat rész-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-03-0100-31-05 Vil la mos sá gi anyag- és al kat rész el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

163. Taj ti Jó zsef né

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

3100 Sal gó tar ján Ma ka ren kó út 12.
18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

164. Ta la bér An tal

 5. Gé pé szet 31-521-02-0000-00-00 CNC-for gá cso ló

8900 Za la eger szeg He gyi út 10/G.

 5. Gé pé szet 31-521-05-0000-00-00
Fém ipa ri meg mun ká ló gép sor és be ren de -
zés-üze mel te tõ

 5. Gé pé szet 31-521-08-0000-00-00 Gép gyár tó so ri gép ke ze lõ, gép sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 52-523-01-1000-00-00 Au to ma ti kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 54-523-01-0000-00-00 Elekt ro ni kai tech ni kus

165. Tar nó czi La jos  5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus 3176 Hol ló kõ Kos suth út 61.

166. Ti ha nyi Vil mos né

10. Könnyû ipar 31-542-02-0100-31-01 Bõr tárgy ké szí tõ

7632 Pécs Re gi na u. 1.
10. Könnyû ipar 33-542-01-1000-00-00 Bõr dísz mû ves

10. Könnyû ipar 33-542-07-0100-31-01 Bõr ru ha -ké szí tõ, -ja ví tó

10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-01 Bõr fel dol go zó-ipa ri tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

167. To ma sóssz ky And rás
 9. Épí té szet 33-582-04-0100-31-01 Szo ba fes tõ

4400 Nyír egy há za Õz u. 14.
 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

168. Tom pa Z. Mi hály

10. Könnyû ipar 33-542-05-0010-33-03 Nõi sza bó

3000 Hat van Ker tész u. 115.10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-02 Ru ha ipa ri tech ni kus

10. Könnyû ipar 54-542-01-0010-54-03 Tex til ipa ri tech ni kus

169. To rák Osz kár

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

3100 Sal gó tar ján Kis tar ján út 8.

 9. Épí té szet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hang szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-14-0100-31-02 Mû kõ ké szí tõ

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0100-21-01 Szá raz épí tõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-01 Bú tor- és la kás tex til-el adó

170. Tóth And rás

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

3000 Hat van Ta bán út 4.
 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

171. Tóth Bé lá né

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

9200 Mo son ma gya ró vár Szt. Ist ván krt. 86.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0100-31-02 Ven dég lá tó el adó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

172. Tóth Ist ván

11. Fa ipar 31-582-08-1000-00-00 Épü let asz ta los

3300 Eger Új sor út 12.
11. Fa ipar 33-542-04-1000-00-00 Kár pi tos

11. Fa ipar 33-543-01-1000-00-00 Bú tor asz ta los

11. Fa ipar 54-543-02-0000-00-00 Fa- és bú tor ipa ri tech ni kus

173. Tóth Já nos

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

7900 Boty ka pe terd Ró kus köz. 2.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-02-0000-00-00 Be csüs

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

174. Tóth Jenõ

 5. Gé pé szet 31-521-10-0100-31-01 Gép be ál lí tó

8294 Ka polcs Bir ka domb 11.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-522-02-0000-00-00 Hõ tech ni kai be ren de zés ke ze lõ

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-521-01-1000-00-00 Elekt ro me cha ni kai mû sze rész

 6. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka 33-522-04-1000-00-00 Vil lany sze re lõ
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

175. Tóth Mi hály 10. Könnyû ipar 33-542-05-0000-00-00 Sza bó 5085 Rá kó czi fal va Pe tõ fi Sán dor út. 9.

176. Tóth Szil via

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

3024 Selyp Mik száth K. u. 7.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-03-0000-00-00 Töl tõ ál lo más-ke ze lõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 51-341-01-0000-00-00 Mû sza ki cikk-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

19. Egyéb szol gál ta tá sok 31-814-01-0000-00-00 Ta ka rí tó

177.
Tóth né 
Haj dú Gab ri el la

19. Egyéb szol gál ta tá sok 52-815-01-0000-00-00 Koz me ti kus 1016 Bu da pest Gel lért hegy u. 33/c.

178. Tõ zsér Ka ta lin

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0000-00-00 Bol ti el adó

3128 Vizs lás Kos suth út 17.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 31-341-01-0010-31-05 Ru há za ti el adó

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 33-341-01-0000-00-00 Ke res ke dõ, bolt ve ze tõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-04-1000-00-00 Ke res ke del mi ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0001-54-01 Ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-02 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-0100-52-03 Ru há za ti ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 52-341-05-1000-00-00 Ke res ke dõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0000-00-00 Lo gisz ti kai ügy in té zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 54-345-02-0100-31-01 Anyag be szer zõ

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-01-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció 55-345-02-0000-00-00 Ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens

179. Uj vár Mik lós

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

9028 Gyõr Már ton u. 9/b.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

180. Var ju Mik lós

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

9024 Gyõr Mó nus I. u.14.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus

181. Végh Lász ló

 5. Gé pé szet 31-521-05-0100-31-01 Fém ipa ri meg mun ká ló gép-ke ze lõ 

8360 Keszt hely Ber csé nyi u. 62.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-15-0000-00-00 Ké ses, kö szö rûs, kulcs má so ló

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- és be ren de -
zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 31-582-10-0000-00-00 Épü let la ka tos

 5. Gé pé szet 33-521-08-0000-00-00 Szer szám ké szí tõ 

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

182. Vö rös Jó zsef

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

3000 Hat van Vas út 9.

 9. Épí té szet 31-582-04-0100-31-01 Hõ- és hang szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-14-0100-31-02 Mû kõ ké szí tõ

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

183. Vö rös há zi György

 9. Épí té szet 31-582-01-0000-00-00 Be ton elem gyár tó

9172 Gyõr zá moly Bar tók Béla u. 1.

 9. Épí té szet 31-582-04-0000-00-00 Épít mény szi ge te lõ

 9. Épí té szet 31-582-07-1000-00-00 Épü let- és épít mény bá do gos

 9. Épí té szet 31-582-11-0000-00-00 In gat lan fenn tar tó, kar ban tar tó

 9. Épí té szet 31-582-14-0000-00-00 Kõ fa ra gó, mû kö ves és épü let szob rász

 9. Épí té szet 31-582-15-0100-21-01 Be ton- és vas be ton ké szí tõ

 9. Épí té szet 31-582-15-1000-00-00 Kõ mû ves

 9. Épí té szet 31-582-17-0000-00-00 Te tõ fe dõ

 9. Épí té szet 33-582-01-1000-00-00 Ács, áll vá nyo zó

 9. Épí té szet 33-582-02-0000-00-00 Bel sõ épí té si szer ke zet- és bur ko lat sze re lõ

 9. Épí té szet 33-582-03-1000-00-00 Bur ko ló

 9. Épí té szet 33-582-04-1000-00-00 Fes tõ, má zo ló és ta pé tá zó

 9. Épí té szet 54-582-03-0000-00-00 Ma gas épí tõ tech ni kus

 9. Épí té szet 54-582-04-0000-00-00 Mély épí tõ tech ni kus
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Sor-
szám Név Szak ma cso port OKJ szám Meg ne ve zés Irsz. Vá ros Utca

184. Zsol nay Gá bor

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 31-812-01-0000-00-00 Pan zi ós, fa lu si ven dég lá tó

1183 Bu da pest
Kosz to lá nyi 
De zsõ utca 17.

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-01-0000-00-00 Cuk rász

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-02-1000-00-00 Pin cér

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 33-811-03-1000-00-00 Sza kács

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-01-0000-00-00 Élel me zés ve ze tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 52-811-02-0000-00-00 Ven dég lõs

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 55-812-01-0000-00-00 Ven dég lá tó és ide gen for gal mi szak me ne dzser

185. Zsup pán Já nos

 5. Gé pé szet 31-521-09-1000-00-00 Gépi for gá cso ló

2458 Kulcs Bar tók Béla u. 6.

 5. Gé pé szet 31-521-10-1000-00-00 Gép la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-11-0000-00-00 He gesz tõ

 5. Gé pé szet 31-521-12-0000-00-00 Hõ ke ze lõ

 5. Gé pé szet 31-521-24-1000-00-00 Szer ke zet la ka tos

 5. Gé pé szet 31-521-27-0000-00-00 Vas- és acél fel dol go zó

 5. Gé pé szet 31-582-09-0000-00-00
Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- 
és be ren de zés-sze re lõ

 5. Gé pé szet 33-522-02-0000-00-00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re lõ, kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 52-520-01-0000-00-00 Mû sza ki ter mék mi nõ sí tõ

 5. Gé pé szet 52-521-01-0000-00-00 Ipa ri anyag vizs gá ló

 5. Gé pé szet 52-522-01-0000-00-00 Atom erõ mû vi gé pész

 5. Gé pé szet 52-522-02-0000-00-00 Atom erõ mû vi kar ban tar tó

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus

 5. Gé pé szet 54-521-01-0000-00-00 Gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus 

 5. Gé pé szet 54-582-01-0000-00-00 Épü let gé pész tech ni kus
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TÁJÉKOZTATÁS

T á  j é  k o z  t a  t á s

az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa Rész vé telt
Meg ál la pí tó Bi zott ság ülé sén ho zott ha tá ro za ta i ról

Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa (ÁPBT) ál -
tal lét re ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB)
2008. jú ni us 25-én meg tar tott ülé sén - ele get téve az ÁPBT 
2008. jú ni us 2-án tar tott ülé sén ho zott 1/1-1/2008 sz. ha tá -
ro za tá ban fog lal tak nak - a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot hoz ta:

190. sz. ha tá ro zat: Az RMB vissza von ja 177. sz. ha tá -
ro za tát, mely ben a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá -
gos Szö vet sé ge Ke res ke del mi Szek ci ó ját (1107 Bu da -
pest, Má zsa tér 2-6.) a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd
Bi zott ság csat la ko zó tag já nak nyil vá ní tot ta.

In do ko lás:

1. A Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ba a
Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé gé nek
(VOSZ) Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Szekciója kérte
felvételét.

2. Az RMB ha tá ro za tá ban a ha tá ro zat ala nyá nak meg -
ne ve zé se nem volt pon tos (nem Ke res ke del mi és Szol gál -
ta tó, ha nem csak Ke res ke del mi Szek ció sze re pelt).

3. A VOSZ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Szek ci ó ja nem
ön ál ló jogi sze mély, ezért nem fe lel het meg a 2004. szep -
tem ber 22-i meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li
fel té te lek nek.

4. Az ÁPBT a fen ti ek re te kin tet tel kö te lez te az RMB-t a
177. sz. ha tá ro zat vissza vo ná sá ra. 

dr. Vár ko nyi Jú lia s. k.,
el nök

* * *

Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa (ÁPBT) ál -
tal lét re ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB)
2008. jú ni us 25-én meg tar tott ülé sén - ele get téve az ÁPBT 
2008. jú ni us 2-án tar tott ülé sén ho zott 2/1-1/2008 sz. ha tá -
ro za tá ban foglaltaknak - a következõ

ha tá ro za tot hoz ta:

191. sz. ha tá ro zat: Az RMB vissza von ja 178. sz. ha -
tározatát, mely ben az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szövet -
sége Ke res ke del mi Ta go za tát (1054 Bu da pest, Kál mán
Imre u. 20.) a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott -
ság csat la ko zó tag já nak nyil vá ní tot ta. 

In do ko lás:

1. A Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság ba az
Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ) kér te fel vé te lét.

2.  Az RMB ha tá ro za tá ban a ha tá ro zat ala nyá nak meg -
ne ve zé se té ves volt. (Az IPOSZ Ke res ke del mi Ta go za ta
sze re pelt).

3. Az ÁPBT a fen ti ek re te kin tet tel kö te lez te az RMB-t a
178. sz. ha tá ro zat vissza vo ná sá ra

192. sz. ha tá ro zat: Az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö -
vet sé gét, ké rel me és be nyúj tott do ku men tu mai alap ján az
RMB a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság
csat la ko zó tag já vá nyil vá nít ja.

In do ko lás:

A ké rel me zõ IPOSZ ön ál ló jogi sze mély, be nyúj tott ada tai 
alap ján a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság te kin te -
té ben meg fe lel a 2004. szep tem ber 22-i meg ál la po dás ban
fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te lek nek.

Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek
- a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg -
jelenésétõl szá mí tott 30 na pon be lül - ké re lem mel for dul -
hat nak az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz.

dr. Vár ko nyi Jú lia s. k.,
el nök

* * *
Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa (ÁPBT) ál -

tal lét re ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB)
2008. jú ni us 25-én meg tar tott ülé sén - ele get téve az ÁPBT
2008. jú ni us 2-án tar tott ülé sén ho zott 3/1-2/2008 sz. ha tá -
ro za tá ban fog lal tak nak - a kö vet ke zõ 

ha tá ro za tot hoz ta:

193. sz. ha tá ro zat: Az RMB vissza von ja 189. sz. ha tá -
ro za tát, mely ben az Ér ték szál lí tá si és Õr zés vé del mi Dol -
go zók Szak szer ve ze tét (2030 Érd, Emí lia u. 39.) a Ma -
gán biz ton sá gi Alá ga za ti Pár be széd Bi zott ság csatla -
kozó tag já nak nyil vá ní tot ta. Egy ben fel ké ri az Ér ték -
szál lí tá si és Õr zés vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze tét,
hogy a tag sá gá ról az ága za ti sá gi fel té te lek tel je sü lé sé hez
az RMB-nek be nyúj tott ada tok hi te les sé gét (tag nyil ván -
tar tás sal, il let ve tag sá gi díj be fi ze té sé nek be mu ta tá sá val)
hi telt ér dem lõ en iga zol ja.

In do ko lás:

1. Az ÁPBT kö te lez te az RMB-t a 189. sz. ha tá ro zat
vissza vo ná sá ra.

2. Az ÁPBT uta sí tot ta az RMB-t, hogy vizs gál ja meg az
ada to kat, do ku men tu mo kat, ame lyek az RMB dön té sét
meg ala poz zák.

Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek
- a ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je -
le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül - ké re lem mel for dul -
hatnak az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz.

dr. Vár ko nyi Jú lia s. k.,
el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men -
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rövidített és egyszerûsített kivonata.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek mond -
ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét fon tos sá -
gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es nek a hang -
sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funkciót lá t el.
   Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi zo -
nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú el mé -
le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé dek szer -
kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 4305 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal terjedelmû ki ad ványt  (ár a: 4305 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

Utca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

A ma gyar nem zet sors for du ló it a XX. szá zad ban négy dá tum rep re zen tál ja. 1920, 1947 a tri a no ni és a pá ri zsi béke -
szerzõdés évei; 1956 a ma gyar for ra da lom vi lág tör té nel mi ese mé nye s 1989 az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat kez dõ
eszten deje. Az év szá mok az euró pai tör té ne lem mi kén ti ala ku lá sá nak is meg határozó ter mi nu sai.
A Sub cla u su la so ro zat e kö te te a két bé ke szer zõ dés fõbb nem zet kö zi do ku men tu ma i nak be mu ta tá sá ra vál lal ko zott.
A je len tõs rész ben el sõ ként nyil vá nos ság ra ke rü lõ for rá sok olyan té nyek, ame lyek kom men tárt nem igé nyel ve ön -
magukért be szél nek. Fac ta  loquntur, fa ma vo lat.
A je len ko ri euró pai bé kék éve Ma gyar or szág szá má ra a Tri a non „kis pa lo tá tól” a pá ri zsi Qu ai de Or sa yn fek võ kül ügyi
pa lo tá ig tö ret le nül hú zó dik. Ezt pél dáz zák a köz zé tett do ku men tu mok.

A kö tet 1328 ol dal ter je del mû, ár a 9950 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
 Közlöny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 9950 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás

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

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

Sok ol da lú ság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma -
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.

(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                        cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest V., Al kot mány u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván, tel.: 472-8246. 
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6. Te le fax: 266-5099. 

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  a Fá ma ZRt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640 Ft, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál  (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. 
HU ISSN 1589-2506

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.2512 - Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los lap já nak,
a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.

A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el ren del te,
továb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it, va la mint a
mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü lön fé le tá jé koz ta tó it,
to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé lyez.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a  kiadó ügyfél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

                               cég sze rû alá írás


