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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
277/2008. (XI. 24.) Korm.

ren de le te

az épí tés ügy, a te le pü lés fej lesz tés és -ren de zés kö ré be
tar to zó do ku men tá ci ók köz pon ti nyil ván tar tá sá ról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény  62. § (1) be kez -
dés i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a kö vet ke zõ, az épí tés ügy, a te le -
pü lés fej lesz tés és -ren de zés kö ré be tar to zó dokumentá -
ciókra ter jed ki: 

a) az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt az építésügyi-
 mûszaki do ku men tá ci ók meg õr zé sé rõl és hasz no sí tá sá ról
szó ló 181/1999. (XII. 13.) Korm. ren de let tel és a te rü let -
fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és a te rü let ren de zé si
ter vek nyil ván tar tá sá ról, to váb bá az épí tés ügyi mû sza ki
do ku men tá ci ók meg õr zé sé nek és hasz no sí tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról szó ló kü lön jog sza bállyal a Dokumentá -
ciós Köz pont ré szé re át ad ni vagy szol gál tat ni ren delt te le -
pü lés ren de zé si esz kö zök, he lyi épí té si elõ írá sok, építé -
szeti-mûszaki do ku men tá ci ók, terv tá rak (ide ért ve a
 bauxitbeton és mar tin sa lak fel hasz ná lá sá val ké szült épít -
mé nyek re vo nat ko zó nyil ván tar tá so kat és dokumentá -
ciókat is);

b) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en ke let ke zett, az 
épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl, az épí té si nap ló ról
és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal má ról szó ló
290/2007. (X. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
16. § (5)–(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vi te le zé si, és
– ha ké szült – az R. 13. § b) pont ja és 17. § (2) be kez dé se
sze rin ti meg va ló sí tá si do ku men tá ci ók;

c) az épít mény vagy te lek ál la po tá ról ké szí tett és az e
ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en az épí tés ügyi ha tó sá gi
el já rás ban be nyúj tott – kü lö nö sen az épí tett kör nye zet ala -
kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Étv.) 31. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek ki elé gí té sét iga zo ló – szak ér tõi vé le -
mé nyek (szak vé le mé nyek) és az eze ket meg ala po zó do ku -
men tá ci ók; 

d) jog sza bály ban elõ írt kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból 
az épít mény re elõ írt és e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en 
ke let ke zett szak ér tõi vé le mé nyek (szak vé le mé nyek), kü -
lö nös te kin tet tel az ener gia ta nú sít vány ra;

e) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en – kü lön jog -
sza bály alap ján – a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ke -

re té ben a mû sza ki fe lül vizs gá lat ról ké szí tett  bi zony lat és
szak vé le mény, va la mint azok a mû sza ki fe lül vizs gá lat ról
ké szí tett bi zony la tok és szak vé le mé nyek, ame lyek kü lön
jog sza bály sze rin ti õr zé si ha tár ide je e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ en jár le, ha an nak tár gyá ban nem tör tént
újabb mû sza ki fe lül vizs gá lat;

f) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en kez de mé nye -
zett hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás hoz be nyúj tott
köz mû szol gál ta tói nyi lat ko zat;

g) az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a te lek ál la po -
tá ról jog sza bály ban elõ írt kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból
ké szí tett  ge o dé zi ai, geo tech ni kai szak vé le mé nyek; 

h) az épít mé nyek vagy tel kek mû em lé ki (mû em lék, mû -
em lé ki kör nye zet, mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let, tör té ne ti
táj) és ré gé sze ti vé dett sé gé re, va la mint a he lyi épí té sze ti és 
ter mé sze ti ér té kek vé del mé re, az azok kal össze füg gõ ti lal -
mak ra, kor lá to zá sok ra  vo nat ko zó ha tá ro za tok, ren de le tek, 
nyil ván tar tás ba vé te li és te rü le ti ada tok;

i) a te le pü lés ren de zé si esz kö zök re, to váb bá a tilal -
makra, kor lá to zá sok ra vo nat ko zó ön kor mány za ti ha tá ro -
za tok, ren de le tek;

j) az ön kén te sen át adott do ku men tá ci ók, gyûj te mé nyek, 
do ku men tum tá rak.

(2) Nem tar toz nak e ren de let ha tá lya alá 
a) a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi

és ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról szó ló 40/2002.
(III. 21.) Korm. ren de let sze rin ti hon vé del mi és ka to nai
célú épít mé nyek,

b) a nem zet biz ton sá gi célú, il let ve ren del te té sû, va la -
mint a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé del -
mé rõl szó ló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let mel lék le té -
nek II. ré szé ben meg je lölt épít mé nyek,

c) a vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény sze rin ti vil la mos mû, az össze kö tõ és a fel hasz ná lói
be ren de zés, va la mint a ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték és
a köz vet len ve ze ték; a vil la mos há ló za ti-, és a vil la mos
ener gia ter me lõi en ge dé lye sek tu laj do ná ban vagy ren del -
ke zé sé ben lévõ zárt cé lú táv köz lé si és adat át vi te li rend szer,

d) a föld gáz el lá tás ról szó ló tör vény sze rin ti nyom vo na -
las épít mé nyek a hoz zá juk tar to zó tar to zé kok kal és sze rel -
vé nyek kel,

e) a bá nyá szat ról szó ló 1993. évi XLVIII. tör vény sze -
rin ti nyom vo na las épít mé nyek a hoz zá juk tar to zó tar to zé -
kok kal és sze rel vé nyek kel,

f) az atom ener gi á ról szó ló 1996. évi CXVI. tör vény sze -
rin ti nuk le á ris épít mény, rend szer és be ren de zés,

g) a táv hõ szol gál ta tás ról szó ló 2005. évi XVIII. tör vény
sze rin ti táv hõ-szol gál ta tá si cél ra hõt ter me lõ épít mé nyek,
va la mint a táv hõ to váb bí tá sá ra, el osz tá sá ra szol gá ló táv -
hõ ve ze té kek, a táv hõt to váb bí tó hõ hor do zó kö zeg kiadá -
sára, el osz tá sá ra, fo ga dá sá ra, il let ve át ala kí tá sá ra szol gá ló
hõ köz pon tok, és 

h) a vas úti pá lya, a vas út egyéb hely hez kö tött lé te sít mé -
nyei és be ren de zé sei, a sik ló, a füg gõ pá lya, a tá vol sá gi sza -
lag pá lya és a sí fel vo nó
do ku men tá ci ói.
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2. §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó do ku men tá ci ók or -
szá gos köz pon ti terv tá rá nak fenn tar tá sá ról, va la mint az e
ren de let ha tá lya alá tar to zó do ku men tá ci ók meg õr zé sé rõl
és köz ér de kû hasz no sí tá sá ról az épí tés ügyért fe le lõs mi -
nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a VÁTI Ma gyar Re gi o -
ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság
(a to váb bi ak ban: VÁTI) ál tal mû köd te tett or szá gos il le té -
kes sé gû Do ku men tá ci ós Köz pont út ján gon dos ko dik.

(2) A Do ku men tá ci ós Köz pont fel ügye le tét a mi nisz ter
lát ja el. A Do ku men tá ci ós Köz pon tot a mi nisz ter ál tal
 jóváhagyott és az in ter ne ten a VÁTI hon lap ján nyil vá nos -
ság ra ho zott Üze mel te té si Sza bály zat alap ján kell mû köd -
tet ni.

(3) Ez a ren de let nem érin ti az épí tés ügyi ha tó sá gi és
más ha tó sá gi nyil ván tar tá sok rend sze rét.

3. §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó do ku men tá ci ók
 közül 

a) az 1. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti do ku men tá ci ók
egy pél dá nyát a hasz ná lat ba vé te li vagy fenn ma ra dá si en -
ge dély jog erõs sé, il let ve vég re hajt ha tó vá vá lá sát kö ve tõ
30 na pon be lül a ter ve zõ,

b) az 1. § (1) be kez dés c), d), f) és g) pont ja sze rin ti, az
épí tés ügyi ha tó ság hoz be nyúj tott szak ér tõi vé le mé nyek
(szak vé le mé nyek), nyi lat ko za tok egy pél dá nyát a hasz ná -
lat ba vé te li vagy fenn ma ra dá si en ge dély jog erõs sé, il let ve
vég re hajt ha tó vá vá lá sát kö ve tõ 30 na pon be lül az el sõ fo kú 
épí tés ügyi ha tó ság,

c) az 1. § (1) be kez dés d) és g) pont ja sze rin ti, az épí tés -
ügyi ha tó ság hoz be nem nyúj tan dó do ku men tu mok és
szak ér tõi vé le mé nyek (szak vé le mé nyek) egy pél dá nyát
an nak el ké szül tét kö ve tõ 30 na pon be lül a szak ér tõ, il let ve
a szak vé le ményt ké szí tõ szer ve zet,

d) az 1. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti szak vé le mé -
nyek egy pél dá nyát an nak el ké szül tét kö ve tõ 30 na pon be -
lül, a mû sza ki fe lül vizs gá lat ról ké szí tett bi zony lat egy pél -
dá nyát a ki ál lí tás sze rin ti nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ 30 na -
pon be lül, azo kat a mû sza ki fe lül vizs gá lat ról ké szí tett bi -
zony la to kat és szak vé le mé nye ket, ame lyek õr zé si ha tár -
ide je e ren de let ha tály ba lé pé se kor még nem járt le és an -
nak tár gyá ban nem tör tént újabb mû sza ki fe lül vizs gá lat, az 
õr zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül a ké mény -
sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tó,

e) az 1. § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti ré gé sze ti le lõ -
he lyek nyil ván tar tás ba vé te lét egy pél dány ban a nyil ván -
tar tás ba vé telt kö ve tõ 30 na pon be lül a nyil ván tar tás ba vé -
tel re jo go sult szerv,

f) az 1. § (1) be kez dés h)–i) pont ja sze rin ti he lyi épí té -
sze ti, ter mé sze ti ér té kek vé del mét el ren de lõ dön tést, va la -
mint a te le pü lés ren de zé si esz kö zö ket az ön kor mány zat
dön té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a ren de let tel vagy ha tá ro -
zat tal együtt egy pél dány ban a jegy zõ 

a (2) be kez dés sze rint kö te les a Do ku men tá ci ós Köz pont
ré szé re in gye ne sen át ad ni, il let ve meg kül de ni (a továb -
biakban együtt: át ad ni).

(2) A do ku men tu mo kat – az 1. § (1) be kez dés a) pont -
jába tar to zók ki vé te lé vel – PDF (Por tab le Do cu ment For -
mat) vagy az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás ban al kal -
maz ha tó do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza bá lya i ról
szó ló kü lön jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe le lõ for má -
tum ban kell a Do ku men tá ci ós Köz pont ré szé re elekt ro ni -
kus úton, ügy fél kap un ke resz tül 100 MB ter je de le mig,
vagy – 100 MB ter je de lem fe lett min den eset ben – az
1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ, csak egy szer ír ha tó elekt -
ro ni kus adat hor do zón pos tai úton át ad ni. 

(3) Az elsõ fo kon el já ró épí tés ügyi ha tó ság a nap tá ri
 negyedévben jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vált azon épí -
tési, mó do sí tott épí té si, to vább épí té si, használatba vételi és 
fenn ma ra dá si en ge dé lyek jegy zé két, ame lyek ese té ben ki -
vi te le zé si do ku men tá ció ké szí té se kö te le zõ,  illetve ame -
lyek nél az en ge dé lye zé si el já rás ban szak vé le mény ké -
szült, a ne gye dé vet kö ve tõ hó 15-ig kö te les a
 Dokumentációs Köz pont nak meg kül de ni az e ren de let
sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já ból.  

(4) A (3) be kez dés sze rin ti jegy zék nek tar tal maz nia
kell:

a) az épít te tõ ne vét, meg ne ve zé sét, cí mét; 
b) az épí té si, mó do sí tott épí té si, to vább épí té si, hasz ná -

lat ba vé te li vagy fenn ma ra dá si en ge dély szá mát;
c) az épít mény cí mét, hely raj zi szá mát, meg ne ve zé sét

(a dön tés ben ne ve sí tett le írá sát);
d) a ter ve zõ ne vét, meg ne ve zé sét;
e) szak vé le mény be nyúj tá sa ese tén a szak ér tõ ne vét.

4. §

(1) A Do ku men tá ci ós Köz pont a ré szé re át adott do ku -
men tá ci ót meg õr zi, az Étv. elõ írá sai sze rint nyil ván tart ja,
rend sze re zi, ka ta lo gi zál ja.

(2) A do ku men tá ci ók nak a Do ku men tá ci ós Köz pont ál -
ta li meg õr zé se és hasz no sí tá sa a ke zelt anya gok kal kap -
cso la tos szer zõi jo go kat nem érin ti.

(3) Ké rés re a Do ku men tá ci ós Köz pont a do ku men tum -
ál lo má nyá ba be te kin tést biz to sít, ab ból ada to kat szol gál -
tat, il let ve ar ról má so la tot ad a sze mé lyes ada tok vé del mé -
rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi 
LXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint.

5. §

(1) A Do ku men tá ci ós Köz pont az ügy fél meg bí zá sa
alap ján más do ku men tá ci ós, il let ve adat tá rak ból do ku -
men tá ci ó kat, köz ér de kû ada to kat sze rez het be, fel mé rést
ké szít het, to váb bá meg ha tá ro zott fej lesz té si, be ru há zá si
cé lok hoz kap cso ló dó an le he tõ sé ge ket vizs gál hat, tár hat
fel. 
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tá ció-
és adat be szer zés cél já ból

a) a Do ku men tá ci ós Köz pont az in gat lan ügyi ha tó ság -
gal az elekt ro ni kus in gat lan-nyil ván tar tá si rend szer szol -
gál ta tá sa i nak a Do ku men tá ci ós Köz pont sa ját in for ma ti kai 
esz kö ze i vel tör té nõ igény be vé te lé re szol gál ta tá si szer zõ -
dést köt; 

b) a kü lön jog sza bály sze rin ti le vél tá rak a kért do ku -
men tá ci ók ról, ada tok ról tá jé koz ta tást nyúj ta nak.

(3) A Do ku men tá ci ós Köz pont nak az adat bá zi sok hoz,
le vél tá rak hoz és az in gat lan-nyil ván tar tás hoz való elekt ro -
ni kus kap cso ló dá sát, va la mint az ezek kel kap cso la tos
adat cse rét, do ku men tu mok át adá sát az elekt ro ni kus kor -
mány za ti ge rinc há ló za ton ke resz tül kell biz to sí ta ni. 

6. §

(1) A do ku men tá ci ók kal kap cso la tos adat szol gál ta tás
költ sé ge it – az épí tés üggyel kap cso la tos ha tó sá gi te vé -
keny ség hez nyúj tot tak ki vé te lé vel – a Do ku men tá ci ós
Köz pont az igény lõ nek fel szá mít ja.

(2) A do ku men tá ci ós adat ál lo mány ból meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rint meg ren delt do ku men tá ci ók, mû sza ki
és te rü le ti ada tok ki gyûj té sé ért, vizs gá la tá ért, te rü le ti ál la -
pot fel mé ré sé ért, mint köz ér de kû szol gál ta tá sért fi ze ten dõ
költ ség té rí tést vagy dí ja kat a 2. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a Do ku men tá ci ós Köz pont Üze mel te -
té si Sza bály za tá ban kell meg ál la pí ta ni.

(3) A köz ér de kû ada tok szol gál ta tá sát és azt meg ha la dó, 
egyéb fel ada tok köz ti költ sé gek el szá mo lá sá nak, a mind -
két te vé keny ség so rán fel me rü lõ kö zös költ sé gek meg osz -
tá sá nak fel té te le it  a mi nisz ter és a VÁTI kö zött kö tött köz -
hasz nú szer zõ dés ben kell ren dez ni. 

(4) A Do ku men tá ci ós Köz pont Üze mel te té si Sza bály -
za tá nak – a dí jak (2) be kez dés sze rin ti meg ál la pí tá sán kí -
vül – tar tal maz nia kell 

a) a 3. § (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás rész le tes
tech ni kai fel té te le it;

b) a 4. § (3) be kez dé se és az 5. § (1) be kez dé se sze rin ti
szol gál ta tá sok fel té te le it és mód ja it;

c) az Ügy fél szol gá la ton tör té nõ in for má ció ké rés fel té te -
le it és mód ját; 

d) a meg ren de lés kö te le zõ ele me i ként az azo no sít ha tó -
ság hoz szük sé ges meg ren de lõi ada to kat.

7. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az 1. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti dokumentá -
ciók kö zül a Do ku men tá ci ós Köz pont ré szé re még át nem
adott terv tá ra kat az azo kat õrzõ szer ve zet, il let ve a fel szá -
mo lás ra ke rü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok tu laj do ná ban levõ

do ku men tá ci ó kat a fel szá mo ló, il let ve vég el szá mo ló
2009. de cem ber 31-éig kö te les a Do ku men tá ci ós Köz pont
ré szé re in gye ne sen át ad ni. 

(3) Az 1. § (2) be kez dés d) pont ja ese té ben a földgáz -
ellátásról szó ló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé se i nek
ha tály ba lé pé sé ig a 2003. évi XLII. tör vény ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(4) A Do ku men tá ci ós Köz pont nak a di gi tá lis terv- és
adat szol gál ta tást 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell biz to sí ta nia.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a) az épí tés ügyi-mû sza ki do ku men tá ci ók meg õr zé sé rõl

és hasz no sí tá sá ról szó ló 181/1999. (XII. 13.) Korm. ren -
delet,

b) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók, prog ra mok és a te rü -
let ren de zé si ter vek nyil ván tar tá sá ról, to váb bá az épí tés -
ügyi mû sza ki do ku men tá ci ók meg õr zé sé nek és hasz no sí -
tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 5/2000. (II. 11.) FVM
ren de let 2. § (2)–(3) be kez dé se, a 3. § (2) be kez dé sé nek a
„te rü le ti ter vi, va la mint az épí tés ügyi-mû sza ki” és az
„épít mé nyek ese té ben a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá -
sát” szö veg ré sze, a 3. § (3) be kez dé sé nek „vagy épít mény -
ter vek” szö veg ré sze, a 3. § (4) be kez dés f) pont já nak az
„épít mé nyek nél a jel lem zõ ka pa ci tás ada tok kal,” szö veg -
ré sze, a 3. § (4) be kez dés i) pont já nak „va la mint te le pü lés -
ren de zé si ter vek és he lyi épí té si elõ írá sok” szö veg ré sze és
a 4. §-a
ha tá lyát vesz ti.

(6) Az (5) be kez dés 2009. ja nu ár 2-án, a (2)–(4) be kez -
dés 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(7) A 3. § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott do -
ku men tá ci ók kö zül a sza bá lyo zá si ter vet az a jegy zõ, aki -
nél az nem áll elekt ro ni kus úton ren del ke zés re és an nak
elekt ro ni kus úton tör té nõ elõ ál lí tás hoz szük sé ges tech ni -
kai fel té te lek is hi á nyoz nak, pa pír ala pon ad hat ja át.  

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

1. szá mú mel lék let 
a 277/2008. (XI. 24.) Korm. ren de let hez

Az adat szol gál ta tás hoz al kal maz ha tó elekt ro ni kus
adat hor do zók

1. CD 
a) CD-ROM (ISO 9660:1988, Vo lu me and File Struc -

ture)
b) CD-ROM (ISO/IEC 10149:1995, Re ad-Only

120 mm Op ti cal Data Disks)
2. DVD
a) DVD+R 4,7 GB (ISO/IEC 17344, DVD+R – Re cor -

dab le Op ti cal Disks, 4,7 GB)
b) DVD-R  4,7 GB (ISO/IEC 23912, DVD-R – Re cor -

dab le Op ti cal Disks, 4,7 GB)
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2. szá mú mel lék let 
a 277/2008. (XI. 24.) Korm. ren de let hez

A Do ku men tá ci ós Köz pont szol gál ta tá sa i ért fi ze ten dõ
dí jak meg ál la pí tá sá nak szem pont jai

1. Köz ér de kû ada tok szol gál ta tá sa ese té ben díj ként csak 
a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény ren del ke -
zé sei sze rin ti (sok szo ro sí tá si, má so lá si) költ sé gek szá mít -
ha tó ak fel. 

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zot ta kat meg ha la dó szol gál -
ta tá sok (te rü le tek meg ren de lõ ál tal meg adott szem pon tok
sze rin ti ki vá lasz tá sa, be ru há zá sok hoz te rü le tek ki vá lasz tá -
sá hoz, koc ká zat elem zés hez do ku men tá ci ók, ada tok ki -
gyûj té se meg adott szem pon tok sze rint stb.) ese tén a dí jat a
köz szfé ra in for má ci ó i nak to váb bi fel hasz ná lá sá ról szó ló
2003/98/EK Irány elv 6. cik ké ben meg ha tá ro zott el vek kel
össz hang ban, a do ku men tu mok gyûj té sé nek, fel dol go zá -
sá nak, a do ku men tu mok ren del ke zés re bo csá tá sá nak költ -
sé ge i nek és leg fel jebb 5% nye re ség há nyad szá mí tá sá val
kell meg ál la pí ta ni.

3. Nem szá mít ha tó nye re ség az 1. pont sze rin ti ada tok
költ sé ge i hez, il let ve a más nyil ván tar tá sok ból kért ada to -
kért, do ku men tá ci ó kért fi ze ten dõ dí jak hoz.

IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
14/2008. (XI. 24.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön -
tése ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 11%.

2.  §

(1) E ren de let 2008. no vem ber 25-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 11/2008.
(X. 22.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2008. no vem ber 24-én hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
15/2008. (XI. 24.) MNB

rendelete

a kö te le zõ tar ta lék rá ta mér té ké rõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Mnbtv.) 60. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak
dön té se ér tel mé ben a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí -
tá sá ról, il let ve kép zé sé nek és el he lye zé sé nek mód já ról
szó ló 10/2005. (VI. 11.) MNB ren de let (a továbbiak -
ban: R.) 3. §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott for rás ka te gó ri ák ra vo nat ko zó kö te le zõ tartalék -
ráta mér té ke 0%.

(2) A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak
dön té se ér tel mé ben az R. 3. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont -
já ban meg ha tá ro zott for rás ka te gó ri á ra vo nat ko zó kö te le zõ 
tar ta lék rá ta mér té ke 2%.

2. §

(1) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60. §-ának (6) be kez dé se alap ján 2008. no vem ber 24-én
– leg ké sõbb a ha tály ba lé pés idõ pont já ban – a kö te le zõ tar -
ta lék kép zés ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ré szé re kül dött
elekt ro ni kus üze net for má já ban hir de ti ki.

(2) E ren de let  2008. no vem ber 24-én 15 óra 0 perc kor
lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kö te le zõ tar ta lék rá ta mér té ké rõl szó ló 11/2005.
(VI. 11.) MNB ren de let.

(4) A Ma gyar Nem ze ti Bank a kö te le zõ tar ta lék kép zés
ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ré szé re a 2008. de cem be ré -
ben tel je sí ten dõ kö te le zõ tar ta lék össze gét már az 1. §-ban
meg ha tá ro zott kö te le zõ tar ta lék rá ta mér té kek alap ján ál la -
pít ja meg, és az így meg ál la pí tott kö te le zõ tar ta lék össze -
gé rõl e szer ve ze te ket 2008. no vem ber 24-én elekt ro ni kus
üze net ben ér te sí ti. 

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
30/2008. (XI. 24.) OKM

ren de le te

az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó 
szak ké pe sí té sek  meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a
(1) be kez dé sé nek b) 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 szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának
a) és d) 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. §

(1) Az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nyek a
2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint – akk re di -
tá ci ós ta nú sít vá nyuk ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma alatt –
jo go sul tak az ott fel tün te tett szak ké pe sí tés, szak ké pe sí -
tés-el ága zás, szak ké pe sí tés-rá épü lés, rész szak ké pe sí tés te -
kin te té ben és ré gi ó ban a szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(2) Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet va la mennyi ré -
gi ó ban jo go sult va la mennyi, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter mint szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ha tás kö ré be 
tar to zó szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re.

(3) A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti
Lek to rá tus va la mennyi ré gi ó ban jo go sult az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör -
té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló mi nisz te ri
ren de let ben meg je lölt 4. Mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom -
mu ni ká ció szak ma cso port ba tar to zó szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(4) A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um va la mennyi ré gi ó ban
jo go sult az 54 211 12 0010 54 01 OKJ szá mú Mú ze u mi
gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ szak ké pe sí tés-el ága zás, az
54 211 12 0010 54 02 OKJ szá mú Mú ze u mi pre pa rá tor
szak ké pe sí tés-el ága zás, az 54 211 12 0010 54 03 OKJ szá -
mú Mû tárgy vé del mi asszisz tens szak ké pe sí tés-el ága zás és 

az 54 211 12 0001 54 01 OKJ szá mú Res ta u rá tor tech ni kus 
szak ké pe sí tés-rá épü lés szak mai vizs gá já nak szer ve zé sé re.

(5) A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um va la -
mennyi ré gi ó ban jo go sult az 54 211 12 0010 54 02 OKJ
szá mú Mú ze u mi pre pa rá tor szak ké pe sí tés-el ága zás szak -
mai vizs gá já nak szer ve zé sé re.

(6) Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Könyv tá ri In té ze -
te va la mennyi ré gi ó ban jo go sult az 54 322 01 0000 00 00
OKJ szá mú Se géd könyv tá ros szak ké pe sí tés, az 54 322 01
0100 52 01 OKJ szá mú Könyv tá ri asszisz tens rész szak ké -
pe sí tés, az 52 341 06 0000 00 00 OKJ szá mú Köny ves bol ti
el adó szak ké pe sí tés, az 52 341 06 0001 52 01 OKJ szá mú
An tik vá ri u mi ke res ke dõ szak ké pe sí tés-rá épü lés, va la mint
az 54 211 12 0001 54 01 OKJ szá mú Res ta u rá tor tech ni kus 
szak ké pe sí tés-rá épü lés (könyv és pa pír res ta u rá tor szak irá -
nya) szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs -
gá já nak szer ve zé sé re.

(7) A Pes ti Ma gyar Szín ház va la mennyi ré gi ó ban jo go -
sult az 52 212 02 0100 33 01 OKJ szá mú Báb ké szí tõ rész -
szak ké pe sí tés, az 52 212 02 0010 52 01 OKJ szá mú Báb -
szí nész szak ké pe sí tés-el ága zás, az 52 212 02 0010 52 02
OKJ szá mú Szín há zi és film szí nész szak ké pe sí tés-el ága -
zás, az 52 212 02 0010 52 03 OKJ szá mú Vers- és pró za -
mon dó elõ adó mû vész szak ké pe sí tés-el ága zás és az 52 212 
02 0001 54 01 OKJ szá mú Szí nész I. szak ké pe sí tés-rá épü -
lés szak mai vizs gá já nak meg szer ve zé sé re.

(8) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re szó ló jo go sult ság e
ren de let alap ján 2012. ok tó ber 31-ig ér vé nyes.

2. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti 

a) az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí -
té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re  
fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 18/2004. (V. 28.) OM
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 21/2006. (V. 12.) OM
ren de let,

b) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ága za tá ba tar to zó
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i vel
össze füg gõ egyes kér dé sek rõl szó ló 21/2008. (VII. 30.)
OKM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 30/2008. (XI. 24.) OKM ren de let hez

Nyu gat-Du nán túl ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Címe

Ir.szám Vá ros Utca

1. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.

2. OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. 2509 Esz ter gom-Kert vá ros Wes se lé nyi u. 35–39.

3. Scho ol of Bu si ness Za la eger szeg 8900 Za la eger szeg Ola u. 13.

4. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 8000 Szé kes fe hér vár Se re gély esi út 123.

Kö zép-Du nán túl ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Címe

Ir.szám Vá ros Utca

1. OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. 2509 Esz ter gom-Kert vá ros Wes se lé nyi u. 35–39.

2. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 8000 Szé kes fe hér vár Se re gély esi út 123.

Dél-Du nán túl ré gió
–

Kö zép-Ma gyar or szág ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Cí me

Ir.szám Vá ros Ut ca

 1. Bar hács és Tár sa Szer ve zé si, Ok ta tá si 
és Szol gál ta tó Kft.

1089 Bu da pest Vaj da Pé ter utca 10/A.

 2. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.

 3. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4034 Deb re cen Vá mos pér csi út 84.

 4. EFEB Fel nõtt ok ta tá si Köz pont Kft. 1134 Bu da pest Bo tond u. 10.

 5. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 6000 Kecs ke mét Szol no ki út 20.

 6. MÚOSZ Bál int György Új ság író Is ko la 1064 Bu da pest Vö rös marty u. 47/a.

 7. OK-TAT-60 Kft. 3000 Hat van Ta nács út 9.

 8. OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. 2509 Esz ter gom-Kert vá ros Wes se lé nyi u. 35–39.

 9. Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó 1143 Bu da pest Szob ránc u. 6–8.

10. So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

1073 Bu da pest Er zsé bet krt. 7.

11. Tra i nex Pénz ügyi, Vál lal ko zás fej lesz té si 
és Ok ta tá si Kft.

2252 Tó al más Kos suth u. 68.

Észak-Ma gyar or szág ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Címe

Ir.szám Vá ros Utca

1. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 1149 Bu da pest Bu zo gány u. 11–13.

2. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4034 Deb re cen Vá mos pér csi út 84.

3. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

3518 Mis kolc Ere nyõ u. 1.
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Észak-Al föld ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Címe

Ir.szám Vá ros Utca

1. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4034 Deb re cen Vá mos pér csi út 84.

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

3. OK-TAT-60 Kft. 3000 Hat van Ta nács út 9.

4. Pin ker ton-V Ügy nö ki és Szol gál ta tó Kft.
Pin ker ton Ta no dá ja

4400 Nyír egy há za Szar vas utca 5–7.

5. Sip kay Bar na Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri,
Ide gen for gal mi Kö zép is ko la, Szak is ko la és
Kol lé gi um

4400 Nyír egy há za Krú dy Gy. u. 32.

Dél-Al föld Ré gió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se
Címe

Ir.szám Vá ros Utca

1. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 4034 Deb re cen Vá mos pér csi út 84.

2. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 6000 Kecs ke mét Szol no ki út 20.

3. Sze ge di Tu do mány egye tem 6720 Sze ged Du go nics tér 13.

2. szá mú mel lék let a 30/2008. (XI. 24.) OKM ren de let hez

A)
Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló

 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí té sek te kin te té ben el nyert vizs ga szer ve zé si jo gok

A szak ké pe sí tés OKJ szá ma,
meg ne ve zé se

Az in téz mény neve
Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

31 1812 01
Ani má ci ós film-raj zo ló

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 1812 01 
Báb ké szí tõ

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

31 8999 01 
Daj ka

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

52 7899 04 
De ko ra tõr, ki ra kat ren de zõ

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X
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A szak ké pe sí tés OKJ szá ma,
meg ne ve zé se

Az in téz mény neve
Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 1812 17 
Di vat-stí lus ter ve zõ asszisz tens

Bar hács és Tár sa Szer ve zé si, Ok ta tá si 
és Szol gál ta tó Kft.

X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

31 5291 03 
Fa já ték ké szí tõ

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

33 5262 07 
Fa mû ves

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

31 5293 01 
Fa ze kas

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

52 8402 01 
Fo tó ri por ter

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

21 5291 05 
Gyé kény-, szal ma-, csu héj-
tárgy ké szí tõ

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

54 1499 01 Gyógy pe da gó gi ai
asszisz tens

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

52 8419 01
Hang le mez-be mu ta tó

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 1899 01
Hang mes ter/Hang tech ni kus

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

34 7882 01 
Han go sí tó

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

31 5292 08 
Ke rá mia ké szí tõ

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

21 5291 08 
Kézi és gépi hím zõ

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

52 8429 01 
Ki ad vány szer kesz tõ

Bar hács és Tár sa Szer ve zé si, Ok ta tá si 
és Szol gál ta tó Kft.

X

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 8429 03 
Kor rek tor

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

21 5291 07 
Ko sár fo nó és
fo nott bú tor-ké szí tõ

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X
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A szak ké pe sí tés OKJ szá ma,
meg ne ve zé se

Az in téz mény neve
Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 7882 03 
Köny ves bol ti el adó

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 8429 02 
Könyv ki adói és kot ta ki adói
szer kesz tõ

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

52 8422 01 
Könyv tá ros asszisz tens

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

71 8407 01 
Köz mû ve lõ dé si szak em ber I. 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

52 8407 01 
Köz mû ve lõ dé si szak em ber II.
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

71 8407 02 
Kul tu rá lis me ne dzser

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

33 7862 02
Kul túr cikk-ke res ke dõ

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 7899 02 
Lak be ren de zõ

EFEB Fel nõtt ok ta tá si Köz pont Kft. X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 3452 03 
Le vél tá ri
ke ze lõ/irat ke ze lõ-irat tá ros 
(a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 8419 02 
Mû sor ve ze tõ, já ték ve ze tõ,
kon fe ran szié

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

54 8407 01 
Népi já ték és kis mes ter sé gek
ok ta tó ja

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X
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A szak ké pe sí tés OKJ szá ma,
meg ne ve zé se

Az in téz mény neve
Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

52 1499 03 
Pe da gó gi ai asszisz tens

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont X X X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

54 3452 01 
Se géd le vél tá ros

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

54 8402 02 
Új ság író I. 
(a te vé keny ség te rü let
meg je lö lé sé vel)

MÚOSZ Bál int György Új ság író
Is ko la

X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ és
Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

52 8402 02  
Új ság író II. 
(a te vé keny ség te rü let
meg je lö lé sé vel)

MÚOSZ Bál int György Új ság író
Is ko la

X

So ter-Li ne Ok ta tá si, To vább kép zõ 
és Szol gál ta tó Kft.

X

Tra i nex Pénz ügyi,
Vál lal ko zás fej lesz té si és Ok ta tá si Kft.

X

B) 
Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl 

és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló
1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí té sek tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogok

A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

54 761 01 0000 00 00
Csa lád pe da gó gi ai
men tor

szak ké pe sí tés Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

54 140 01 0000 00 00
Gyógy pe da gó gi ai
asszisz tens

szak ké pe sí tés OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

54 140 01 0001 54 01
Au tis ták
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 02
Be széd fo gya té ko sok
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 03
Ér tel mi leg sé rül tek
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 04
Hal lás fo gya té ko sok
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 05
Lá tás fo gya té ko sok
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 06
Pszi chés fej lõ dés ben
aka dá lyo zot tak
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 07
Sú lyo san és
hal mo zot tan
fo gya té ko sok
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

54 140 01 0001 54 08
Tes ti fo gya té ko sok
gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

31 140 01 0000 00 00
Óvo dai daj ka

szak ké pe sí tés OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

52 140 01 0000 00 00
Pe da gó gi ai asszisz tens

szak ké pe sí tés Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

OK-TAT-60 Kft.

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

54 211 04 0000 00 00
De ko ra tõr

szak ké pe sí tés Sze ge di Tu do mány egye tem X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X

54 211 07 0000 00 00
Di vat- és stí lus ter ve zõ

szak ké pe sí tés Sze ge di Tu do mány egye tem X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

54 213 01 0000 00 00
Film tech ni kus

szak ké pe sí tés OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

54 211 09 0010 54 01
Al kal ma zott gra fi kus

szak ké pe sí tés-
el ága zás

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

54 211 09 0010 54 02
Kép gra fi kus

szak ké pe sí tés-
el ága zás

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

54 213 02 0000 00 00
Hang tech ni kus

szak ké pe sí tés OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X

54 211 10 0000 00 00
Ke ra mi kus

szak ké pe sí tés OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

54 211 10 0100 33 01
Ke rá mia ké szí tõ

rész szak ké pe-
sí tés

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

61 345 01 0010 61 01
Köz mû ve lõ dé si
me ne dzser

szak ké pe sí tés-
el ága zás

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

61 345 01 0010 61 02
Kul tu rá lis me ne dzser

szak ké pe sí tés-
el ága zás

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

52 345 02 0000 00 00
Köz mû ve lõ dé si
szak em ber II.

szak ké pe sí tés Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 345 02 0100 52 01
Kul tu rá lis
ren dez vény szer ve zõ

rész szak ké pe-
sí tés

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

52 345 02 0001 54 01
Kö zös ség fej lesz tõ

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 214 01 0000 00 00
Lak be ren de zõ4

szak ké pe sí tés Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X X

EFEB Fel nõtt ok ta tá si
Köz pont Kft.

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0100 21 01
Ko sár fo nó

rész szak ké pe-
sí tés

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0010 31 01
Csip ke ké szí tõ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

31 215 02 0010 31 02
Fa já ték ké szí tõ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0010 31 03
Fa mû ves

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0010 31 04
Fa ze kas

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

31 215 02 0010 31 05
Gyé kény-, szal ma- és
csu héj tárgy ké szí tõ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0010 31 06
Ké zi és gépi hím zõ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

31 215 02 0010 31 07
Ko sár fo nó és
fo nott bú tor-ké szí tõ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

31 215 02 0010 31 08
Szõ nyeg szö võ

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

31 215 02 0010 31 09
Ta kács

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

31 215 02 0001 54 01
Né pi já ték és
kis mes ter sé gek ok ta tó ja 
(a te vé keny sé gi kör
meg je lö lé sé vel)

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 213 04 0000 00 00
Ren dez vény tech ni kus

szak ké pe sí tés OK-TAT-60 Kft. X X

54 322 01 0000 00 00
Se géd könyv tá ros

szak ké pe sí tés OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

54 322 01 0100 52 01
Könyv tá ri asszisz tens

rész szak ké pe-
sí tés

OK-TAT-60 Kft. X X

54 322 02 0000 00 00
Se géd le vél tá ros

szak ké pe sí tés Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

54 322 02 0100 52 01
Le vél tá ri ke ze lõ,
irat ke ze lõ, irat tá ros

rész szak ké pe-
sí tés

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

52 212 02 0010 52 01
Báb szí nész

szak ké pe sí tés-
el ága zás

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

54 521 04 0000 00 00
Szín ház tech ni kus,
szce ni kus

szak ké pe sí tés OK-TAT-60 Kft. X X

54 521 04 0100 52 01
Han go sí tó

rész szak ké pe-
sí tés

OK-TAT-60 Kft. X X

54 521 04 0100 52 02
Szín pad mes ter

rész szak ké pe-
sí tés

OK-TAT-60 Kft. X X

54 521 04 0100 52 03
Vi lá gí tás tech ni kus

rész szak ké pe-
sí tés

OK-TAT-60 Kft. X X

52 345 04 0010 52 01
Hang le mez-be mu ta tó

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

52 345 04 0010 52 02
Szó ra koz ta tó tán cos

szak ké pe sí tés-
el ága zás

OK-TAT-60 Kft. X X

54 321 01 0100 52 05
Új ság író II.

rész szak ké pe-
sí tés

MÚOSZ Bál int György
Új ság író Is ko la

X

Sze ge di Tu do mány egye tem X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

54 321 01 0010 54 03
Új ság író I.

szak ké pe sí tés-
el ága zás

MÚOSZ Bál int György
Új ság író Is ko la

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

52 213 01 0000 00 00
Ki ad vány szer kesz tõ

szak ké pe sí tés Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó X

BARHÁCS X

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis
Kép zõ Köz pont

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

52 213 01 0001 52 01
Kor rek tor

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 213 01 0001 52 02
Nyom dai
mé dia szer kesz tõ

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 213 01 0001 52 03
Ti po grá fus

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó X

OKTÁV To vább kép zõ
Köz pont Zrt.

X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ 
Köz pont

X X

52 341 06 0000 00 00
Köny ves bol ti el adó

szak ké pe sí tés Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Sip kay Bar na Ke res ke del mi,
Ven dég lá tó ipa ri,
Ide gen for gal mi Kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um

X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

52 341 06 0001 52 01
An tik vá ri u mi
ke res ke dõ

szak ké pe sí tés-
rá épü lés

Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

OK-TAT-60 Kft. X X
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A szak ké pe sí tés 
OKJ szá ma, meg ne ve zé se

A szak ké pe sí tés
köre

Az in téz mény neve NYD KD DD KM EM EA DA

52 341 07 0000 00 00
Kul túr cikk-ke res ke dõ

szak ké pe sí tés Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Per fekt Gaz da sá gi Ta nács adó X

Sip kay Bar na Ke res ke del mi,
Ven dég lá tó ipa ri,
Ide gen for gal mi Kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um

X

Pin ker ton-V Ügy nö ki és
Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton
Ta no dá ja

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ is ko la

X X X

OK-TAT-60 Kft. X X

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ
Köz pont

X X X X

52 341 07 0100 31 01
Hír lap árus, tra fi kos

rész szak ké pe-
sí tés

Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi 
Fõ is ko la

X X X

52 341 07 0100 51 01
Ka zet ta- és le mez el adó, 
-köl csön zõ

rész szak ké pe-
sí tés

Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

52 341 07 0100 51 02
Óra-ék szer és
dísz mû áru el adó

rész szak ké pe-
sí tés

Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

52 341 07 0100 31 02
Pa pír, író szer el adó

rész szak ké pe-
sí tés

Scho ol of Bu si ness
Za la eger szeg

X

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la X X X

Jel ma gya rá zat

 Ré gió neve  Ré gi ó ba tar to zó me gyék Jel

Nyu gat-Du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye,
Zala me gye

NYD

Kö zép-Du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye,
Ko má rom-Esz ter gom me gye

KD

Dél-Du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye, Tol na
me gye

DD

Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye KM

Észak-Ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye,
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

ÉM

Észak-Al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har
me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

ÉA

Dél-Al föl di ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Csong rád 
me gye

DA
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Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
31/2008. (XI. 24.) OKM

rendelete

a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról 
és mi nõ ség fej lesz té sé rõl szó ló 

3/2002. (II. 15.) OM ren de let mó do sí tá sá ról

 A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: köz ok ta tás ról szó ló tör vény) 94. §-a (1) be -
kez dé sé nek c) 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
szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl szó ló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let (a továb -
biakban: R.) 11. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A mi nõ sí tõ tes tü let tag ja az le het, aki a mû vé sze ti
tárgy nak meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri vagy mû vész vég -
zett ség gel és szak kép zett ség gel, to váb bá tíz év mû vé szet -
ok ta tá si pe da gó gi ai gya kor lat tal vagy az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tás szak te rü le ten köz ok ta tá si szak ér tõi iga zol -
vánnyal ren del ke zik.”

(2) Az R. 11. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A de le gá ló szak mai szer ve ze tek az ál ta luk de le gált
tag te vé keny sé gét min den év jú li us és au gusz tus hó nap ban 
fe lül vizs gál hat ják, és egy ide jû leg má sik tag de le gá lá sá val
ko ráb ban de le gált tag ju kat vissza hív hat ják az zal a meg kö -
tés sel, hogy a tes tü let tag sá ga mû vé sze ti ágan ként leg -
alább két har mad arány ban vál to zat lan ma rad.”

2. §

Az R. 12. §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nõ sí tõ tes tü let mû vé sze ti ágan ként össze ál lít ja
azok nak a szak ér tõk nek a jegy zé két, akik köz re mû köd het -
nek a mi nõ sí té si el já rás ban (a to váb bi ak ban: jegy zék).
A jegy zék re a szak ér tõk nyil vá nos pá lyá zat út ján ke rül nek
fel.

 (4) A jegy zék be az ve he tõ fel, aki a mû vé sze ti tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri vagy mû vész vég zett ség gel és 
szak kép zett ség gel, to váb bá leg alább tíz év mû vé szet ok ta -
tá si pe da gó gi ai gya kor lat tal vagy az alap fo kú mûvészet -
oktatás szak te rü le ten köz ok ta tá si szak ér tõi iga zol vánnyal
ren del ke zik. A pá lyá za tot a mi nõ sí tõ tes tü let írja ki és
 bírálja el.

(5) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény szak mai
te vé keny sé gét leg alább két tag ból álló mi nõ sí tõ cso port ér -
té ke li.”

3. §

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

„13. § (1) A mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sát a fenn tar tó a 
mi nõ sí tõ tes tü let nél kez de mé nyez he ti írás ban, aján lott,
tér ti ve vé nyes kül de mény for má já ban vagy elekt ro ni kus
for má ban, elekt ro ni kus alá írás sal. A fenn tar tó nak az el já -
rás meg in dí tá sá nak kez de mé nye zé se kor nyi lat koz nia kell
ar ról, hogy

a) az in téz mény te vé keny sé gé vel össze füg gés ben a mi -
nõ sí té si el já rás kez de mé nye zé sét meg elõ zõ öt év ben
folyt-e vagy fo lyik-e a köz ok ta tás ról szó ló tör vény sze rin ti 
tör vény es sé gi el len õr zés, il let ve ha tó sá gi el len õr zés, va la -
mint esély egyen lõ ség gel, egyen lõ bá nás mód dal kap cso la -
tos el já rás, to váb bá, amennyi ben ilyen el já rás folyt, az mi -
lyen ered ménnyel zá rult,

b) az ál lan dó al kal ma zot ti lét szám a ne ve lõ és ok ta tó
mun ká hoz ren del ke zés re áll,

c) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mely mû vé -
sze ti ága kon, mely tan sza kon és hány év fo lyam mal mû -
ködik,

d) a 14/C. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ -
le get be fi zet te.

(2) A mi nõ sí té si el já rás kez de mé nye zõ jé nek a ké re lem -
hez mel lé kel nie kell az in téz mény vizs gá la tá nak idõ sza ká -
ban ér vé nyes tan tárgy fel osz tá sát, sze mély azo no sí tás ra
 alkalmatlan mó don a pe da gó gu sok vég zett sé gé re és szak -
kép zett sé gé re vo nat ko zó ada to kat, az in téz mény óra rend -
jét, to váb bá le he tõ ség sze rint di gi tá lis adat hor do zón a
 pedagógiai prog ram ját.

(3) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben fo lyó
mi nõ sí té si el já rás ki ter jed a mû vé sze ti ne ve lõ és ok ta tó te -
vé keny ség fel té te le i nek vizs gá la tá ra és szak mai ér té ke lé -
sé re.

(4) A ne ve lõ és ok ta tó te vé keny ség fel té te le i nek vizs gá -
la tát a hely szí nen kell le foly tat ni, a kö vet ke zõ do ku men tu -
mok alap ján:  

a) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ala pí tó
 okirata, pe da gó gi ai prog ram ja, tan tárgy fel osz tá sa, to vább -
kép zé si ter ve, in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ja,

b) nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si in téz mény ese tén a szék hely re és va la -
mennyi te lep hely re szó ló ha tá lyos, jog erõs mû kö dé si en -
ge dély,

c) ön kor mány zat ál tal fenn tar tott alap fo kú mûvészet -
oktatási in téz mény ese tén az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény ala pí tó ok ira tá nak jó vá ha gyá sá ról szó ló kép -
viselõ-testületi ha tá ro zat,

d) az in téz mény ren del ke zé sé re álló he lyi sé gek, esz kö -
zök, fel sze re lé sek jegy zé ke,
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e) az in téz mény ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok jegy -
zé ke, az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó
ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok,

f) az in téz mény óra rend je, egyé ni és cso por tos fog lal ko -
zá si nap lói.

(5) A mû vé sze ti ne ve lõ és ok ta tó te vé keny ség fel té te le i -
nek, ered mé nyes sé gé nek vizs gá la ta so rán ér té kel ni kell:

a)  az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai
cél ja i nak a pe da gó gi ai mun ka ered mé nye i vel való össze -
ha son lí tá sa, az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei
és tan ter vi prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról szó ló 
27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let ben és az alap fo kú mû -
vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai prog ram já ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét a ta ní tá si órák lá to -
ga tá sa so rán szer zett ta pasz ta la tok alap ján,

b) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ál tal pe da -
gó gus mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak ese té ben ren del ke -
zés re áll nak-e meg fe le lõ pe da gó gi ai kom pe ten ci ák, ren -
del ke zik-e az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény a fog -
lal koz ta tá si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott sze mé lyi
fel té te lek kel,

c) a tár gyi kör nye zet, a tár gyi fel té te lek al kal ma sak-e a
pe da gó gi ai prog ram ban és egyéb köz pon ti kö ve tel mé -
nyek ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té sé re,

d) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény tel je sí ti-e a
jog sza bály ban fog lal tak és a pe da gó gi ai prog ram já ban el -
fo ga dott esély egyen lõ sé gi és egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nyé nek meg tar tá sá ra vo nat ko zó elõ írá so kat,

e) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ered mé -
nyes sé gi mu ta tó it, így kü lö nö sen a mû vé sze ti ver se nye ken 
való rész vé telt, a ta nu ló meg tar tó ké pes sé gét, a szak irá nyú
to vább ta nu lást,

f) az ér de kel tek elé ge dett sé gét (te le pü lés, fenn tar tó,
szü lõ, pe da gó gus, ta nu ló).

(6) A mi nõ sí tõ cso port tag jai az alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény mû kö dé sét meg ha tá ro zó egyéb do ku men -
tu mok ba is be te kint het nek.

(7) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény kö te les a
mi nõ sí tõ cso port ve ze tõ jé nek át ad ni azo kat a jegy zõ köny -
ve ket, ame lyek a mi nõ sí té si el já rás évét meg elõ zõ öt éven
be lül a fenn tar tó, a fõ jegy zõ, a Hi va tal ál tal vég zett el len -
õr zé sek alap ján ké szül tek.

(8) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény öt évig kö -
te les meg õriz ni azo kat az ira to kat, ame lyek alap ján el len -
õriz ni le het a mi nõ sí tés alap já ul szol gá ló ada tok valódi -
ságát.”

4. §

Az R. 14. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14. § (1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû -

vé sze ti te vé keny sé gét a mi nõ sí tõ cso port a szak mai ér té ke -
lé si szem pont rend szer alap ján ér té ke li. A szak mai szer ve -
ze tek kö zö sen dol goz zák ki – mû vé sze ti ágan ként –
a szak mai ér té ke lé si szem pont rend szert. A szak mai ér té -
ke lé si szem pont rend szer re vo nat ko zó kö zös ja vas lat az

1. szá mú mel lék let ben fel so rolt szak mai szer ve ze tek több
mint fe lé nek egyet ér té sé vel nyújt ha tó be jó vá ha gyás ra a
mi nõ sí tõ tes tü let nek. A mi nõ sí tõ tes tü let jó vá ha gyás elõtt
egy al ka lom mal a szak mai szer ve ze tek nek vissza küld he ti
át dol go zás ra a be nyúj tott ja vas la tot. Ezt kö ve tõ en a szak -
mai szer ve ze tek har minc na pon be lül te het nek újabb ja -
vas la tot. A szak mai ér té ke lés szem pont rend sze rét a mi nõ -
sí tõ tes tü let hagy ja jóvá.

(2) A mi nõ sí tõ tes tü let a szak mai szem pont rend szert az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és a 
mi nõ sí tõ tes tü le tet mû köd te tõ szak mai szer ve zet hon lap -
ján hoz za nyil vá nos ság ra.”

5. §

Az R. 14/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14/A. § (1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény

mû vé szet ok ta tá si-ne ve lé si te vé keny sé gét a mi nõ sí tõ cso -
port a hely szí nen ér té ke li a tan órai fog lal ko zá sok, mû vé -
sze ti be mu ta tók, a vizs gált idõ szak ra vo nat ko zó ar chi vált
ta nu lói mun kák és elõ adá sok alap ján.

(2) A vizs gá lat egyes cse lek mé nye i rõl a vizs gá la tot vég -
zõ szak ér tõk jegy zõ köny vet ké szí te nek. A jegy zõ köny vek
alap ján összeg zõ jegy zõ könyv ké szül, amely nek tar tal -
maz nia kell:

a) az in téz mény vizs gált te vé keny sé gé vel össze füg gõ
meg ál la pí tá so kat,

b) az ér té ke lést,
c) a mi nõ sí té si ja vas la to kat.
(3) A mi nõ sí tõ cso port az összeg zõ jegy zõ köny vet és az

an nak alap já ul szol gá ló  do ku men tu mo kat, jegy zõ köny ve -
ket meg kül di az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény nek
és fenn tar tó já nak, amely re az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény és fenn tar tó ja, to váb bá a vizs gált sze mély
 annak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ész re -
vé telt te het. A mi nõ sí tõ cso port az összeg zõ jegy zõ köny -
vet, az an nak alap já ul szol gá ló do ku men tu mo kat és jegy -
zõ köny ve ket – az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény és 
a fenn tar tó ja, to váb bá a vizs gált sze mély ész re vé te lé vel
együtt – meg kül di a mi nõ sí tõ tes tü let nek.

(4) A mi nõ sí tõ tes tü let a mi nõ sí tõ cso port ja vas la ta,
 valamint az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény igaz ga -
tó ja és fenn tar tó ja ész re vé te lé nek mér le ge lé se, il le tõ leg az
ész re vé te lek szük ség sze rin ti tisz tá zá sa, ki vizs gá lá sa után,
a mi nõ sí té si el já rás kez de mé nye zé sé tõl szá mí tott ki lenc -
ven na pon be lül dönt az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény mi nõ sí té sé rõl vagy a mi nõ sí tés el uta sí tá sá ról.
A dön tés tar tal maz za az an nak alap já ul szol gá ló in do ko -
lást is. 

(5) A mi nõ sí tõ tes tü let dön té se vagy in téz ke dé sé nek el -
mu lasz tá sa el len a mi nõ sí té si el já rást kez de mé nye zõ fenn -
tar tó – jog sza bály sér tés re hi vat koz va – a mu lasz tás tu do -
má sá ra ju tá sá tól vagy a dön tés köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül a Hi va tal hoz tör vény es sé gi ké rel met nyújt hat
be. A tör vény es sé gi ké rel met a ha tó sá gi el len õr zé si fel -
adat kör ében el já ró Hi va tal a be ér ke zés tõl szá mí tott har -
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minc na pon be lül bí rál ja el. Az e be kez dés ben a be nyúj tás -
ra meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ, a ha tár -
idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem nek he lye nincs.
A mi nõ sí té si el já rást kez de mé nye zõ fenn tar tó jog sza bály -
sér tés re hi vat ko zás sal a köz lés tõl szá mí tott har minc na pon 
be lül a ha tó sá gi el len õr zé si fel adat kör ében el já ró Hi va tal
dön té sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér he ti.

(6) Az összeg zõ jegy zõ könyv, az arra tett ész re vé te lek,
to váb bá a mi nõ sí tõ tes tü let dön té se nyil vá nos, ame lye ket a 
mi nõ sí tõ tes tü le tet mû köd te tõ szak mai szer ve zet hon lap -
ján tesz köz zé a mi nõ sí tõ tes tü let, az zal a meg kö tés sel,
hogy azok sze mé lyes ada to kat nem tar tal maz hat nak.”

6. §

Az R. 14/B. §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6)–(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A mi nõ sí tés öt évre szól.
(5) Ha a mi nõ sí té si el já rás nem ve ze tett ered mény re, a

fenn tar tó a mi nõ sí tõ tes tü let dön té sé nek köz lé sé tõl szá mí -
tott ti zen két hó nap el tel te után újabb mi nõ sí té si el já rást
kez de mé nyez het. Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény mi nõ sí té sét – két éven be lül – csak ab ban a mûvé -
szeti ág ban kell le foly tat ni, ame lyik a ko ráb bi el já rás ban
nem fe lelt meg a mi nõ sí tés szak mai kö ve tel mé nye i nek.

(6) Új in téz mény, il let ve új mû vé sze ti ág in dí tá sa ese tén
– fel té ve, hogy az új in téz mény nem egy ko ráb ban mû kö dõ 
mi nõ sí tett in téz mény jog utód ja ként jött lét re – a mi nõ sí té si 
el já rás az in téz mény, il let ve a mû vé sze ti ág mû kö dé sé nek
meg kez dé sé tõl szá mí tott má so dik tan év kez de tét kö ve tõ en 
in dít ha tó.

(7) A „Mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény” vagy „Ki vá ló ra mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény” cí met vi se lõ alap fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény nek – a köz ok ta tás ról szó ló tör vény 121. §-a
(1) be kez dé sé nek 15. pont ja sze rin ti – át szer ve zé se, jog -
utód dal tör té nõ meg szû né se vagy fenn tar tó já nak meg vál -
to zá sa ese té ben a fenn tar tó az át szer ve zés rõl vagy a fenn -
tar tó vál tás ról szó ló fenn tar tói dön tés meg ho za ta lá tól szá -
mí tott nyolc na pon be lül írás ban jel zi ezt a tényt a mi nõ sí tõ 
tes tü let nek. A mi nõ sí tõ tes tü let az eset összes kö rül mé nyé -
nek mér le ge lé sé vel dönt ar ról, hogy az át szer ve zés, a jog -
utód dal tör té nõ meg szû nés vagy fenn tar tó vál tás kö vet kez -
té ben az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé -
nek fel té te lei olyan mér ték ben vál toz tak-e meg, amely vál -
to zá sok új mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sát in do kol ják,
vagy a ko ráb bi mi nõ sí tés meg tart ha tó. A mi nõ sí tõ tes tü let
dön té se a 14/A. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint meg -
tá mad ha tó.”

7. §

Az R. a kö vet ke zõ 14/G. §-sal egé szül ki:
„14/G. § (1) A mi nõ sí té si el já rás le foly ta tá sát ké rel me zõ 

fenn tar tó a ké rel mé hez csa tolt in téz mé nyi do ku men tu mo -

kat, ha az el já rás po zi tív ered ménnyel le zá rult, vissza kér -
he ti. Ha a fenn tar tó a ké rel mé hez csa tolt in téz mé nyi do ku -
men tu mo kat a 14/E. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
köz zé té telt kö ve tõ en har minc na pon be lül nem kéri vissza, 
ak kor a mi nõ sí tõ tes tü let há rom mi nõ sí tõ tes tü le ti tag je -
len lé té ben – jegy zõ könyv fel vé te le mel lett – az in téz mé -
nyek ál tal be kül dött do ku men tu mo kat meg sem mi sí ti.

(2) A 14/A. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott törvé -
nyességi ké re lem be nyúj tá sa ese tén a mi nõ sí tõ tes tü let a
13. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz mé nyi do ku -
men tu mo kat a Hi va tal, il le tõ leg a bí ró ság jog erõs dön té sét
kö ve tõ öt év el tel té vel sem mi sít he ti meg.”

8. §

Az R. a kö vet ke zõ 14/H. §-sal egé szül ki:
„14/H. § (1) A Wal dorf-is ko lák te kin te té ben a

10–14/G. §-ban fog lal ta kat a (2) be kez dés ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.

 (2) A Wal dorf-is ko lák mû vé szet ok ta tá si te vé keny sé gé -
nek mi nõ sí té se so rán a mi nõ sí tõ cso port egy tag ját a mi nõ -
sí tõ tes tü let a Ma gyar Wal dorf Szö vet ség ál tal össze ál lí tott 
jegy zék Wal dorf-vég zett sé gû szak em be re i bõl je lö li ki.
A mi nõ sí tés szak mai szem pont rend sze re ki dol go zá sá nak
és az in téz mé nyi te vé keny ség mi nõ sí té sé nek alap ja a ke -
ret tan ter vek ki adá sá ról és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl, va la -
mint egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról szó ló 17/2004.
(V. 20.) OM ren de let tel ki hir de tett ma gyar Wal dorf-is ko -
lák ke ret tan ter ve.”

9. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
14/C. §-a 

a) (2) be kez dé sé ben a „13. § (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott”, va la mint

b) (5) be kez dé sé ben „az elõ mi nõ sí tést kö ve tõ” 
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) A mi nõ sí tõ tes tü let kö te les a Szer ve ze ti és Mû kö dé si 
Sza bály za tát e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat van na -
pon be lül a mi nõ sí tõ tes tü le tet mû köd te tõ szer ve zet hon -
lap ján  nyil vá nos ság ra hoz ni. 

(4) Az R. – e ren de let 1. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott – 11. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vissza hí vás alap ján a mi nõ sí tõ tes tü let el nö ké nek és tag ja i -
nak a meg bí zá sát 2009. szep tem ber 1-jé tõl le het elsõ íz ben 
meg szün tet ni. 

(5) Ha az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a
2007/2008. tan év ben – bár mi lyen ok nál fog va – nem in -
dult mi nõ sí té si el já rás, az in téz mény fenn tar tó ja a mi nõ sí -
té si el já rást 2008. no vem ber 1-jét kö ve tõ en meg in dít hat ja.
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(6) A mi nõ sí té si el já rás le foly ta tá sát ké rel me zõ fenn -
tartó a 2007/2008. tan év ben a ké rel mé hez csa tolt intéz -
ményi do ku men tu mo kat e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 
har minc na pon be lül vissza kér he ti. Amennyi ben a fenn -
tartó e do ku men tu mo kat nem kéri vissza, az R. – e ren de let 
7. §-ával meg ál la pí tott – 14/G. §-a (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni. 

(7) E ren de let 2009. no vem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
32/2008. (XI. 24.) OKM

rendelete

a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 97. §-ának b) pont já ban, a köz ok ta tás ról szó ló 1993.
évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si tör vény) 
94. §-a (1) be kez dé sé nek b), h) és o) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság -
ról szó ló 2005. évi XC. tör vény 22. §-a (2) be kez dés
a) pont ja alap ján az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- 
és ha tás kö ré rõl szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
1. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A ren de let ha tá lya – fenn tar tó ra te kin tet nél kül – ki ter jed)

„d) a gim ná zi u mok ra, a szak kö zép is ko lák ra (a továb -
biakban együtt: kö zép is ko la; a szak kö zép is ko la és a szak -
is ko la együtt: szak kép zõ is ko la; a gim ná zi um, a szak kö -
zép is ko la és a szak is ko la együtt: kö zép fo kú is ko la),”

2. §

Az R. 4. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal
egé szül ki:

(A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni)

„k) a szak mai mun ka kö zös sé gek együtt mû kö dé sét, kap -
cso lat tar tá sá nak rend jét, rész vé te lét a pe da gó gu sok mun -
ká já nak se gí té sé ben,”

3. §

Az R. 6. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény a gyer me ket, ta -
nu lót ve szé lyez te tõ oko kat pe da gó gi ai esz kö zök kel nem
tud ja meg szün tet ni, vagy a gyer mek kö zös ség, il let ve a ta -
nu ló kö zös ség vé del me ér de ké ben in do kolt, se gít sé get kér -
het a gyer mek jó lé ti szol gá lat tól, il let ve az ok ta tás ügyi
köz ve tí tõi szol gá lat tól vagy más, az if jú ság vé del mi, csa -
lád jo gi te rü le ten mû kö dõ szol gá lat tól. Ha to váb bi in téz ke -
dés re van szük ség, a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény meg ke -
re sé sé re a gyer mek jó lé ti szol gá lat ja vas la tot tesz arra,
hogy a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény a gyer mek vé del mi
rend szer ke re tei kö zött mi lyen in téz ke dést te gyen.”

4. §

Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek – te vé keny sé gük -

höz kap cso ló dó an – az e ren de let 10. szá mú  mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott ada to kat (kü lö nös köz zé té te li lis ta) közzé -
teszik. E be kez dés al kal ma zá sá ban köz zé té tel a meg ha tá -
ro zott ada tok nak in ter ne tes hon la pon, di gi tá lis for má ban,
bár ki szá má ra, sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan for má -
ban, kor lá to zás tól men te sen, ki nyom tat ha tó és rész le te i -
ben is ki má sol ha tó mó don, a be te kin tés, a le töl tés, a nyom -
ta tás, a ki má so lás és a há ló za ti adat át vi tel szem pont já ból is 
díj men te sen tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le. Ha a neve -
lési-oktatási in téz mény nem ren del ke zik in ter ne tes hon -
lap pal, az ada to kat a hely ben szo ká sos mó don is köz zé te -
szi. A kü lö nös köz zé té te li lis tát szük ség sze rint, de leg -
alább ne ve lé si éven ként, il let ve tan éven ként fe lül kell
vizs gál ni.”

5. §

Az R. a kö vet ke zõ új 20/A–20/B. §-sal egé szül ki:
„20/A. § Ha a gyer mek szü lõ je óvo dáz ta tá si támoga -

tásra jo go sult, 
a) a gyer mek nek egy óvo dai nyit va tar tá si na pon leg -

alább hat órát az óvo dá ban kell tar tóz kod nia,
b) az óvo da ve ze tõ je 
ba) az elsõ iga zo lat lan nap után írás ban tá jé koz tat ja a

szü lõt a mu lasz tás kö vet kez mé nye i rõl,
bb) a ki fi ze tés ese dé kes sé gét meg elõ zõ en – a jegy zõ ál -

tal meg ha tá ro zott idõ pont ban – tá jé koz tat ja a jegy zõt
azok nak a na pok nak a szá má ról, amely rõl a gyer mek iga -
zol tan és iga zo lat la nul az óvo dá ból mu lasz tott, fel té ve,
hogy a ja nu ár–jú ni us, il let ve a jú li us–de cem ber idõ sza -
kok ban a mu lasz tott na pok szá ma együt te sen meg ha lad ja
az óvo dai ne ve lé si na pok hu szon öt szá za lé kát, il let ve
 arról, hogy a mu lasz tott na pok szá ma nem érte el a fen ti
mér té ket. A 20. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján tör té nõ
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iga zolt mu lasz tás ból tíz na pot a jú li us–au gusz tus hó na -
pok ra esõ mu lasz tás ból a hu szon öt szá za lék meg ál la pí tá -
sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni,

  bc) ér te sí ti a jegy zõt, ha a gyer mek óvo dai el he lye zé se
meg szû nik.

20/B. § (1) Az óvo da az óvo dás gyer me kek fej lõ dé sét
fo lya ma to san nyo mon kö ve ti, in do kolt eset ben kez de mé -
nye zi a szü lõ nél a szak szol gá lat igény be vé te lét.

(2) Az óvo da a gyer mek ér tel mi, be széd-, hal lás-, lá tás-,
moz gás fej lõ dé sé nek ered mé nyét – szük ség sze rint, de leg -
alább fél éven ként – rög zí ti. Rög zí te ni kell a gyer mek fej -
lõ dé sét szol gá ló in téz ke dé se ket, meg ál la pí tá so kat, ja vas -
la to kat. A szü lõ ké ré sé re az óvo da tá jé koz ta tót ké szít a
gyer mek óvo dai fej lõ dé sé rõl, és ja vas la tot tesz a gyer mek
to váb bi fej lõ dé sé hez szük sé ges in téz ke dé sek re (a továb -
biakban: fej lesz té si ja vas lat). A fej lesz té si ja vas lat el ké szí -
té sét a szü lõ az is ko lá ba lé pést meg elõ zõ há rom, il let ve az
is ko la meg kez dé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül kér he ti.
A fej lesz té si ja vas la tot az óvo da át ad ja a szü lõ ré szé re.”

6. §

(1) Az R. 26. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ utol só
mon dat tal egé szül ki: 

„A mû vé sze ti alap vizs ga és zá ró vizs ga le bo nyo lí tá sa -
kor – a 2.8. pont ban, a 3.4. pont má so dik mon da tá ban,
 illetve a 3.8. pont elsõ mon da tá ban fog lal tak ki vé te lé vel –
fi gye lem mel kell len ni e ren de let 9. szá mú mel lék le té nek
ren del ke zé se i re.”

(2) Az R. 26. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

„(4) A szak kép zés ben szint vizs ga e ren de let
26/A. §-ában fog lal tak sze rint szer vez he tõ, to váb bá fi gye -
lem mel kell len ni az e ren de let 9. szá mú mel lék le té nek
ren del ke zé se i re.”

7. §

(1) Az R. a kö vet ke zõ új 26/A. §-sal egé szül ki: 
„26/A. § (1) Ha az is ko la a szak mai és vizs ga kö ve tel -

mény alap ján szint vizs gát kö te les szer vez ni, a szak mai
prog ram nak tar tal maz nia kell a szint vizs ga rész le tes kö ve -
tel mé nye it.

(2) Ha a gya kor la ti kép zés szer ve zõ je nem az is ko la, a
szint vizs ga kö ve tel mé nye it a gya kor la ti kép zés szer ve zõ je 
ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint kell a szak mai prog ram ba
be épí te ni.

(3) Az is ko la he lyi tan ter vé ben kell meg ha tá roz ni, hogy
a szint vizs ga si ke res tel je sí té se elõ fel té te le-e az adott év fo -
lyam kö ve tel mé nye tel je sí té sé nek, il let ve mi lyen mó don
kell fi gye lem be ven ni az év végi osz tály zat meghatáro -
zásakor.

(4) Ha a ta nu ló gya kor la ti kép zé sét nem az is ko la tart ja,
a szint vizs gán nyúj tott ta nu lói tel je sít ményt a gya kor la ti

kép zés szer ve zõ je ér té ke li. A ta nu ló osz tály za tát – a gya -
kor la ti kép zés szer ve zõ jé nek ér té ke lé se alap ján – a ne ve lõ -
tes tü let ál la pít ja meg, és dönt a ta nu ló ma ga sabb év fo -
lyam ra bo csá tá sá ról.”

8. §

Az R. 29. §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ne ve lõ tes tü let az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram kö vet ke zõ ren del ke zé se i rõl hoz dön tést: 

a) az in téz mény ben ve ze tõi fel ada to kat el lá tók és a pe -
da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak tel je sít mény ér té -
ke lé sé nek szem pont jai, va la mint az ér té ke lés rend je, 

b) a tel jes körû in téz mé nyi ön ér té ke lés pe ri ó du sa, mód -
sze rei. 

(5) Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mot a ne ve -
lõ tes tü let ál tal tör té nõ el fo ga dá sát kö ve tõ en ter jeszt he ti a
köz ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je az al kal ma zot ti ér te kez let
elé.”

9. §

Az R. 32. §-a a kö vet ke zõ (1)–(3) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (1)–(7) be kez dés szá mo -
zá sa (4)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(1) Az is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve zet (kö zös ség)
és az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor mány zat kö zös kez de -
mé nye zé sé re biz to sí ta ni kell, hogy az is ko lá ban, kollé -
giumban az is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve zet (kö zös -
ség) és az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor mány zat kö zö sen
mû köd tes se a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sát meg elõ zõ
egyez te tõ el já rást (a to váb bi ak ban: egyez te tõ el já rás). Az
egyez te tõ el já rás cél ja a kö te les ség sze gés hez el ve ze tõ ese -
mé nyek fel dol go zá sa, ér té ke lé se, en nek alap ján a kö te les -
ség sze gõ és a sér tett kö zöt ti meg ál la po dás lét re ho zá sa a
sé re lem or vos lá sa ér de ké ben. Az egyez te tõ el já rás rend jét
az is ko lai, kol lé gi u mi há zi rend ben kell meg ha tá roz ni. 
A sza bá lyo zás nál az is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve zet -
nek (kö zös ség nek) és az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor -
mány zat nak egyet ér té si joga van.

(2) Egyez te tõ el já rás le foly ta tá sá ra ak kor van le he tõ ség, 
ha az zal a sér tett, kis ko rú sér tett ese tén a szü lõ, va la mint a
kö te les ség sze gõ, kis ko rú kö te les ség sze gõ ese tén a szü lõ
egyet ért.  A fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá ról szó ló ér te sí -
tés ben a kö te les ség sze gõ ta nu ló, ha a kö te les ség sze gõ kis -
ko rú, a szü lõ fi gyel mét fel kell hív ni az egyez te tõ el já rás
igény be vé te lé nek le he tõ sé gé re, fel té ve, hogy eh hez a sér -
tett, ha a sér tett kis ko rú, a szü lõ hoz zá já rult. A ta nu ló, kis -
ko rú ta nu ló ese tén a szü lõ – az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott öt ta ní tá si na pon be lül – írás ban be je lent he ti, ha
kéri az egyez te tõ el já rás le foly ta tá sát. A fe gyel mi el já rást
foly tat ni kell, ha az egyez te tõ el já rás le foly ta tá sát nem ké -
rik, to váb bá ha a be je len tés is ko lá ba, kol lé gi um ba tör té nõ
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meg ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az egyez te tõ
el já rás nem ve ze tett ered mény re. 

(3) Ha a kö te les ség sze gõ és a sér tett az egyez te té si el já -
rás ban meg ál la po dott a sé re lem or vos lá sá ban, kö zös kez -
de mé nye zé sük re a fe gyel mi el já rást a sé re lem or vos lá sá -
hoz szük sé ges idõ re, de leg fel jebb há rom hó nap ra fel kell
füg gesz te ni. Ha a fel füg gesz tés ide je alatt a sér tett, kis ko rú 
sér tett ese tén a szü lõ nem kér te a fe gyel mi el já rás foly ta tá -
sát, a fe gyel mi el já rást meg kell szün tet ni. Ha a sé re lem or -
vos lá sá ra kö tött írás be li meg ál la po dás ban a fe lek ki kö tik,
az egyez te tõ el já rás meg ál la pí tá sa it és a meg ál la po dás ban
fog lal ta kat a kö te les ség sze gõ ta nu ló osz tály kö zös sé gé ben
meg le het vi tat ni, il let ve a há zi rend ben meg ha tá ro zott
 nagyobb kö zös ség ben nyil vá nos ság ra le het hoz ni.”

10. §

Az R. 34. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

(A fel nõtt ok ta tás ban részt vevõ ta nu lók nál e ren de let)

„g) 9. szá mú mel lék le té nek 1.6. pont já ban meg ha tá ro -
zott idõ pon tok tól el le het tér ni.”

11. § 

Az R. 35. §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki: 
„(10) A fenn tar tó leg ké sõbb a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -

mény ter ve zett in dí tá sa évé nek má jus utol só munkanap -
jáig nyújt hat ja be a jegy zõ höz, fõ jegy zõ höz az in téz mény
mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez szük sé ges en ge dély irán ti
ké rel met.”

12. §

(1) Az R. 39/H. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Kol lé gi u mi Prog ram ba a tan év rend jé ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia an nak, aki – ab ban
a tan év ben, amely ben a pá lyá zat meg hir de tés re ke rül – 

a) ta nu lói jog vi szony ban áll és a kö zép is ko la vagy szak -
is ko la ki len ce dik év fo lya má ra je lent ke zik, vagy

b) a köz ok ta tá si tör vény 27. §-ának (8) be kez dé se alap -
ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban kí ván részt ven ni, és 

c) az e pont ban meg ha tá ro zott va la me lyik fel té tel nek
meg fe lel,

ca) a köz ok ta tás ról szó ló tör vény 121. §-a (1) be kez dé -
sé nek 14. pont ja sze rint hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû, 

cb) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról 
szó ló 1997. évi XXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Gyvt.)
52. §-a sze rint gyer mek vé del mi szak el lá tás ott hont nyúj tó
el lá tá si for má já ban ré sze sü lõ át me ne ti ne ve lés be vett vagy 

a prog ram ba tör té nõ je lent ke zés idõ pont já ban ide ig le nes
ha tállyal el he lye zett,

cc) a tör vé nyes fel ügye le tét el lá tó szü lõ je a Gyvt.-ben
sza bá lyo zott el já rás ban tett ön kén tes nyi lat ko za ta sze rint a 
tan kö te le zett ség be ál lá sá nak idõ pont já ban leg fel jebb az
is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe -
jez te be si ke re sen, de rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény re való jo go sult sá ga nem ál la pít ha tó meg, 

cd) rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
 jogosultságát a jegy zõ meg ál la pí tot ta, és a tör vé nyes fel -
ügye le tét el lá tó szü lõk egyi ke a Gyvt.-ben sza bá lyo zott el -
já rás ban tett ön kén tes nyi lat ko za ta sze rint a tan kö te le zett -
ség be ál lá sá nak idõ pont já ban leg fel jebb az is ko la nyol ca -
dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be si ke re -
sen, a má sik szü lõ leg fel jebb szak ké pe sí tés sel ren del ke zik,

d) a cc), cd) pon tok ban sze rep lõ fel té te lek sze rint fel ve -
he tõ ta nu lók ará nya együt te sen nem ha lad hat ja meg az
adott osz tály ba fel vett ta nu lók húsz szá za lé kát.”

(2) Az R. 39/H. §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) A Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ba a tan év
rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia
an nak, aki

a) ta nu lói jog vi szony ban áll, a szak is ko la ki len ce dik év -
fo lya má ra je lent ke zik, és egy út tal kol lé gi u mi el lá tást is
kér, vagy

b) a köz ok ta tá si tör vény 27. §-ának (8) be kez dé se alap -
ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban kí ván részt ven ni, és egy út tal
kol lé gi u mi el lá tást is kér, és

c) az e pont ban meg ha tá ro zott va la me lyik fel té tel nek
meg fe lel,

ca) hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû,  

cb) a Gyvt. 52. §-a sze rint gyer mek vé del mi szak el lá tás
ott hont nyúj tó el lá tá si for má já ban ré sze sü lõ át me ne ti ne -
ve lés be vett, vagy a prog ram ba tör té nõ je lent ke zés idõ -
pont já ban ide ig le nes ha tállyal el he lye zett.”

13. §

Az R. 39/I. §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Te het ség gon do zó Prog ram ba a tan év rend jé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia an nak, aki 

a) ta nu lói jog vi szony ban áll, és a kö zép is ko la ki len ce -
dik év fo lya má ra je lent ke zik ab ban a tan év ben, amely ben a 
pá lyá zat meg hir de tés re ke rül, és

b) az e pont ban meg ha tá ro zott va la me lyik fel té tel nek
meg fe lel, 

ba) hát rá nyos hely ze tû, 

bb) a Gyvt. 52. §-a sze rint gyer mek vé del mi szak el lá tás
ott hont nyúj tó el lá tá si for má já ban ré sze sü lõ át me ne ti ne -
ve lés be vett, vagy a prog ram ba tör té nõ je lent ke zés idõ -
pont já ban ide ig le nes ha tállyal el he lye zett,
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bc) akit az osz tály fõ nök a pá lyá zat ra be nyúj tott je lent -
ke zés mel lék le tét ké pe zõ in dok lá sá ban hát rá nyos hely ze -
tû nek tart.

(7) A bc) pont ban meg ha tá ro zott fel té tel sze rint felve -
hetõ ta nu lók ará nya nem ha lad hat ja meg az adott osz tály ba 
fel vett ta nu lók tíz szá za lé kát.”

14. §

Az R. 39/K. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kö zép fo kú is ko lai fel vé te li el já rás te kin te té ben
te het ség gon do zó kö zép is ko la az az is ko la, ame lyik a pe da -
gó gi ai prog ram ját a köz ok ta tá si tör vény 95. § (1) be kez dé -
sé nek j) pont ja alap ján ki adott „Te het ség gon do zó ok ta tá si
prog ram” (pe da gó gi ai rend szer) alap ján ké szí ti el, fel té ve,
hogy azok nak a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók -
nak, akik fel vé telt nyer tek, leg alább két év fo lya mon ke -
resz tül fel zár kóz ta tó fog lal koz ta tást biz to sít.”

15. § 

Az R. 51. §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dé sek kel egé -
szül ki: 

„(6) E ren de let – a 32/2008. (XI. 24.) OKM ren de let
2. §-ával meg ál la pí tott – 4. §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já -
ban fog lal tak alap ján a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek nek
2009. au gusz tus 31-éig kell fe lül vizs gál ni uk szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tu kat.

(7) E ren de let – a 32/2008. (XI. 24.) OKM ren de let
5. §-ával meg ál la pí tott – 20/B. §-át elõ ször a 2009/2010.
ne ve lé si év ben kell al kal maz ni.”

16. §

(1) Az R. 54. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let 7. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg azo -
kat a kö te le zõ (mi ni má lis) esz kö zö ket és fel sze re lé se ket,
to váb bá he lyi sé ge ket, ame lyek kel – fenn tar tó tól füg get le -
nül – a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek nek ren del kez ni ük
kell [a to váb bi ak ban: kö te le zõ (mi ni má lis) esz köz- és fel -
sze re lé si jegy zék].”

(2) Az R. 54. §-a a kö vet ke zõ (7)–(14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö -
zök és fel sze re lé sek mi ni mu mát a szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nyé nek esz köz- és fel sze re lé si
jegy zé ke tar tal maz za. 

(8) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény több fel adat el lát ási 
he lyen mû kö dik, a kö te le zõ esz köz- és fel sze re lé si jegy -
zék ben meg ha tá ro zot ta kat nem kell min den fel adat el lát ási
he lyen tel je sí te ni, fel té ve, hogy azok a ta nu lók, akik nek a

fel adat el lát ási he lyén az adott he lyi ség, esz köz, fel sze re lés 
nem áll ren del ke zés re, arány ta lan te her és több let költ ség,
to váb bá az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek sé rel me
nél kül igény be tud ják ven ni azo kat a má sik fel adat el lát ási
he lyen. 

(9) A tor na te rem re vo nat ko zó elõ írá sok meg tar tá sa nem 
kö te le zõ, ha a gyer me kek, ta nu lók szá má ra arány ta lan te -
her és több let költ ség nél kül más ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
ménnyel, il let ve spor to lás ra al kal mas lé te sít mény üze mel -
te tõ jé vel kö tött meg ál la po dás alap ján biz to sít ha tó e he lyi -
ség hasz ná la ta. 

(10) Az au lá ra vo nat ko zó elõ írá sok meg tar tá sa nem kö -
te le zõ ab ban az eset ben, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben vagy a kö zel sé gé ben ta lál ha tó kö zös sé gi tér ben meg -
old ha tók azok a funk ci ók, ame lyek re az aula szol gál. 

(11) Az or vo si szo bá ra vo nat ko zó elõ írá sok meg tar tá sa
nem kö te le zõ ab ban az eset ben, ha – az is ko la egész ség -
ügyi szol gá lat nyi lat ko za ta sze rint – a gyer me kek, ta nu lók
el lá tá sa a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény kö zel sé gé ben ta lál -
ha tó egész ség ügyi in téz mény ben meg old ha tó. 

(12) A kö te le zõ (mi ni má lis) esz köz- és fel sze re lé si
jegy zék ben meg ha tá ro zott esz kö zök és fel sze re lé sek
 helyettesíthetõk az adott esz köz, fel sze re lés funk ci ó ját ki -
vál tó, kor sze rû esz köz zel, fel sze re lés sel.

(13) A kö te le zõ (mi ni má lis) esz köz- és fel sze re lé si
jegy zék ben meg ha tá ro zott he lyi sé gek re elõ írt kö ve tel mé -
nyek tel je sül nek, ha az épü let meg fe lel az MSZ 24203.
„Ok ta tá si in téz mé nyek ter ve zé si elõ írá sai” címû szab -
vány so ro zat meg fe le lõ ré szé nek. 

(14) E § (8)–(11) be kez dé se i ben fog lal tak azon neve -
lési-oktatási in téz mé nyek te kin te té ben al kal maz ha tó ak,
ame lyek épü le te a 2002. jú ni us 1-jét meg elõ zõ en ké szült
el, és a he lyi sé gek ki ala kí tá sá ra 2008. szep tem ber 1-jé ig
nem ke rült sor.”

17. §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 10. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

18. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, és az azt kö -
ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 4. §-a 2009. au gusz tus 31-én lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
22. §-ának (1) be kez dé sé ben és az R. 34. §-ának (5) be kez -
dé sé ben az „az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs -
ga köz pont” szö veg rész he lyé be az „a köz ok ta tá si fel adat -
kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal” szö veg, az R. 25. §-ának
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „kö ve tõ” szö -
veg rész he lyé be a „meg elõ zõ” szö veg lép.
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 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 39. §-ának (5) be kez dé se,
b) az R. 4. szá mú mel lék le té nek 6. b) pont já ból a „vagy

más ide gen nyelv” szö veg,
c) a köz ok ta tá si in téz mé nyek el he lye zé sé nek és ki ala kí -

tá sá nak épí té sze ti-mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl szó ló
19/2002. (V. 8.) OM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Mel lék let 
a 32/2008. (XI. 24.) OKM ren de let hez

„10. szá mú mel lék let 
a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let hez

Kü lö nös köz zé té te li lis ta a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek ré szé re

(A lis ta sze mé lyes ada to kat nem tar tal maz hat) 

Óvo dák

1. Óvo da pe da gó gu sok szá ma
2. Óvo da pe da gó gu sok is ko lai vég zett sé ge, szak kép zett -

sé ge
3. Daj kák szá ma
4. Daj kák szak kép zett sé ge
5. Óvo dai ne ve lé si év rend je
6. Óvo dai cso por tok szá ma, il let ve az egyes cso por tok -

ban a gyer me kek lét szá ma

Is ko lák

1. A pe da gó gu sok is ko lai vég zett sé ge és szakképzett -
sége hoz zá ren del ve a he lyi tan terv tan tárgy fel osz tá sá hoz

2. A ne ve lõ és ok ta tó mun kát se gí tõk szá ma, feladat -
köre, is ko lai vég zett sé ge és szak kép zett sé ge

3. Az or szá gos mé rés-ér té ke lés ered mé nyei, éven ként
fel tün tet ve

4. Az in téz mény le mor zso ló dá si, év is mét lé si mu ta tói
5. Ál ta lá nos is ko lák ban a volt ta nít vá nyok nyol ca -

dik–ki len ce dik év fo lya mon el ért ered mé nyei, éven ként
fel tün tet ve, kö zép is ko lai, szak is ko lai to vább ta nu lá si mu -
ta tók

6. Kö zép is ko lák ban az érett sé gi vizs gák át lag ered mé -
nyei, éven ként fel tün tet ve

7. Szak kép zés ben részt vevõ is ko lák ban a pá lya kö ve tés
ered mé nyei

8. Szak kö rök igény be vé te lé nek le he tõ sé ge, minden -
napos test edzés le he tõ sé ge

9. Hét vé gi házi fel adat sza bá lyai, is ko lai dol go za tok
sza bá lyai

10. Is ko lai tan év he lyi rend je
11. Is ko lai osz tá lyok szá ma, il let ve az egyes osz tá lyok -

ban a ta nu lók lét szá ma

Kol lé gi u mok

1. A pe da gó gu sok is ko lai vég zett sé ge és szakképzett -
sége

2. Sza bad idõs fog lal ko zá sok köre
3. Kol lé gi u mi tan év he lyi rend je
4. Kol lé gi u mi cso por tok szá ma, il let ve az egyes cso por -

tok ban a ta nu lói lét szám

Alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek

1. A pe da gó gu sok is ko lai vég zett sé ge és szakképzett -
sége hoz zá ren del ve a he lyi tan terv tan tárgy fel osz tá sá hoz

2. A ne ve lõ és ok ta tó mun kát se gí tõk szá ma, feladat -
köre, is ko lai vég zett sé ge és szak kép zett sé ge

3. Az ala pí tás évé hez vi szo nyít va hány elõ kép zõ, alap -
fo kú és to vább kép zõ év fo lya mot mû köd tet

4. Az or szá gos, nem zet kö zi és egyéb szak mai be mu ta tó -
kon, ren dez vé nye ken, ver se nye ken, fesz ti vá lo kon, ki ál lí -
tá so kon való rész vé tel

5. Me gyei, te rü le ti szak mai be mu ta tó kon, ver se nye ken
el ért ered mé nyek

6. Az in téz mény sa ját ren dez vé nyei, ha gyo má nyai
7. A he lyi kul tu rá lis élet ben tör té nõ sze rep vál la lás
8. A tan év he lyi rend je
9. Mû vé sze ti ágan ként a cso por tok szá ma, il let ve a cso -

por tok ta nu lói lét szá ma”

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
33/2008. (XI. 24.) OKM

rendelete

a nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott
ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, 

dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak 
és el szá mo lá sá nak rend jé rõl szó ló 

4/2008. (II. 19.) OKM ren de let mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 6. pont já ban, va la mint az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Áht.) 124. §-ának (9) be kez dé sé ben 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 szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. §-ának a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el -
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jár va – az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor -
mány za ti mi nisz ter egyet ér té sé vel, to váb bá 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. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké -
ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj tott
ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek,
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl szó ló 4/2008.
(II. 19.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõ
6/A–6/C. §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A pót ló la gos ki egé szí tõ tá mo ga tá si igény lé sek
be nyúj tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak sza bá lyai

6/A. § (1) Az 1. § (2)  be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in -
téz mé nyek fenn tar tói, amennyi ben a 6. § alap ján tá mo ga -
tást nyer tek el, pót ló la go san to váb bi tá mo ga tást jo go sul tak 
igé nyel ni az e §-ban elõ írt el já rá si rend alap ján. 

(2) Az 1. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, 1100 fõ la -
kos ság szám alat ti te le pü lé sen mû kö dõ nem ze ti sé gi nyel vû 
vagy nem ze ti sé gi két nyel vû ne ve lést biz to sí tó óvo dák,
 illetve nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó is ko lák fenn tar tói a ki -
sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si prog ram ban részt ve võ gyer -
me kek, ta nu lók után ma xi mum 50 ezer fo rint tá mo ga tást
nyer het nek el. Több ok ta tá si for ma ese tén a nyelv ok ta tó
ki sebb sé gi ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók után is elnyer -
hetõ e tá mo ga tás. 

(3) A tá mo ga tás ak kor is igé nyel he tõ az (1) be kez dés -
ben fog lal tak alap ján, ha a tá mo ga tást nyert in téz mény a
tá mo ga tás el nye ré se óta tag in téz ménnyé, szék hely in téz -
ménnyé vált, vagy fenn tar tó vál tás ra ke rült sor, fel té ve, ha
a tag in téz mény, szék hely in téz mény, il let ve az át adott in -
téz mény to vább ra is biz to sít ja a ki sebb sé gi ok ta tást. Eb ben 
az eset ben a 8. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot is
csa tol ni kell az igény lés hez. A tá mo ga tás az új fenn tar tó
ré szé re ke rül fo lyó sí tás ra.

(4) A fenn tar tók a pót ló la gos tá mo ga tást a 7. szá mú
mel lék let sze rin ti adat lap be nyúj tá sá val igé nyel he tik. A
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó nak az igény lés hez mel lé -
kel ni kell a 6. § (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott do ku -
men tu mo kat.

6/B. § (1) A szom szé dos or szá gok kal kö tött ki sebb ség -
vé del mi meg ál la po dá sok alap ján mû kö dõ ki sebb sé gi ve -
gyes bi zott sá gok te vé keny sé gé rõl és aján lá sa i ról szó ló
2175/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat mel lék le te Ma -
gyar–ro mán vi szony lat ban al cí mé nek 6. pont já ban meg fo -
gal ma zott fel adat meg va ló sí tá sá hoz a fenn tar tó újabb tá -
mo ga tá si igényt is be nyújt hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igény lés ese té ben a tá mo ga -
tás mér té ke leg fel jebb 26,5 mil lió fo rint.

(3) A pót ló la gos tá mo ga tás igény lé se a ren de let 5. szá -
mú mel lék le té nek ki töl té sé vel tör té nik. 

6/C. § (1) A pót ló la gos tá mo ga tás igény lé sét az Áht.
64/B. §-ának (3) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány za -
tok az Igaz ga tó ság hoz, a nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar -
tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ felsõ -
oktatási in téz mé nyek az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ höz
nyújt hat ják be egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni a „Pót ló la gos ki egé szí tõ tá mo -
ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz.” szö ve get. A tá mo ga tá si
igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem ber 28.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ, iga zo lá si ké re lem be -
nyúj tá sá nak he lye nincs. 

(2) A fenn tar tó nak a be nyúj tás ha tár ide jé ig elekt ro ni ku -
san is ki kell töl te nie az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján
ta lál ha tó elekt ro ni kus adat la pot az zal, hogy a tá mo ga tá sok 
oda íté lé sé re a pa pír ala pon be nyúj tott igény lés alap ján ke -
rül sor.

(3) Az Igaz ga tó ság a jog sza bá lyi elõ írá sok nak megfe -
lelõ tá mo ga tá si igé nyek egy ere de ti és egy má so la ti pél dá -
nyát 2008. de cem ber 2-áig meg kül di az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ nek. 

(4) A tá mo ga tás ról a 6. § (10) be kez dé se alap ján lét re -
ho zott 5 tagú bí rá ló bi zott ság 2008. de cem ber 4-éig tesz ja -
vas la tot a mi nisz ter nek. 

(5) A mi nisz ter 2008. de cem ber 5-éig dönt a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl az OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõ min den igény lõt 15 na pon be lül le vél ben ér te -
sít. A dön tést a mi nisz té ri um hon lap ján ha la dék ta la nul
köz zé kell ten ni.

(6) A tá mo ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tók
kö ré rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl a mi nisz té ri um 2008. de -
cem ber 8-áig ér te sí ti az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri u mot,
amely a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül – a költség -
vetési tör vény IX. fe je zet 2. cím (5. szá mú mel lék let
6. pont ja) alat ti for rás ter hé re – a 2008. de cem ber havi net -
tó fi nan szí ro zás ke re té ben de cem ber 20-áig in téz ke dik a
tá mo ga tás egy összeg ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl. 

(7) A tá mo ga tás egy összeg ben tör té nõ fo lyó sí tá sa a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói ese tén a költ ség ve té si
tör vény XX. fe je zet 11. cím 2. al cím 3. jog cím cso port
1. jog cím szám Hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá -
mo ga tá sa címû fe je ze ti ke ret ter hé re a Ma gyar Ál lam -
kincs tá ron ke resz tül tör té nik. 

(8) A pót ló la gos ki egé szí tõ tá mo ga tás el szá mo lá sa a
7. § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör té -
nik, il let ve a 7. § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si és a 7. § (7) be kez dé sé ben elõ írt szak mai ér té -
ke lés ké szí té sé nek kö te le zett sé ge e pót ló la gos ki egé szí tõ
tá mo ga tá sok ra is ki ter jed.

(9) A tá mo ga tást – a 6/B. § sze rin ti pót ló la gos kiegé -
szítõ tá mo ga tás ki vé te lé vel – 2008. de cem ber 31-ig le het
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fel hasz nál ni. A tá mo ga tás ma rad vány össze gét leg ké sõbb a 
be szá mo ló be nyúj tá sát kö ve tõ 15. na pig a köz pon ti költ -
ség ve tés be vissza kell fi zet ni. A 6/B. § sze rin ti pót ló la gos
ki egé szí tõ tá mo ga tást 2009. má jus 31-ig le het felhasz -
nálni, ezen összeg el szá mo lá sa a 2009. évi költ ség ve té si
be szá mo ló val egy ide jû leg tör té nik. A fel adat megvalósí -
tása a dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ en meg kezd he tõ.”

2. §

Az R. az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 7. szá mú 
mel lék let tel egé szül ki.

3. §

Az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá mú 
mel lék let tel egé szül ki.

4. §

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

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti. 

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. szá mú mel lé ket a 33/2008. (XI. 24.) OKM ren de let hez 

[7. szá mú mel lék let a 4/2008. (II. 19.) OKM ren de let hez]

„Pót ló la gos tá mo ga tás igény lé se

a 6/A. § alap ján

Fenn tar tó neve: .................................................................................................................................................................
Fenn tar tó kép vi se lõ jé nek neve, be osz tá sa: .......................................................................................................................

In téz mény neve In téz mény címe Érin tett ki sebb ség
Ki sebb sé gi óvo dai ne ve -
lés ben részt  ve võ gyer -

me kek szá ma1

Nyelv ok ta tó nem ze ti sé gi 
ok ta tás ban részt  ve võ ta -

nu lók szá ma1

Nem ze ti sé gi anya nyel -
vû, ill. két nyel vû  ok ta -

tás ban részt  ve võk
szá ma1

1 2008. ok tó ber 1-jei ál la pot, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa e sze rint tör té nik.

Ezú ton nyi lat ko zunk, hogy a ko ráb bi nyer tes, 2008. már ci us 20-áig be nyúj tott igény lés ben meg adott egyéb ada tok nem
vál toz tak. 
(Meg jegy zés: A ki sebb sé gi gyer mek-, il let ve nem ze ti sé gi ta nu ló lét szám vál to zá sát e nyi lat ko zat nem érin ti, a 2008. ok -
tó ber 1-jei ál la po tot a táb lá zat ban szük sé ges meg je löl ni, a fi nan szí ro zás an nak alap ján tör té nik.)

Dá tum:

P. H.

....................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je



Vagy:

Ezú ton nyi lat ko zunk, hogy a ko ráb bi nyer tes, 2008. már ci us 20-áig be nyúj tott igény lés so rán a 2. szá mú mel lék let
 szerinti adat la pon meg adott 2008. évi ada tok az aláb bi ak sze rint vál toz tak meg (csak a meg vál to zott ada to kat kell fel -
tüntetni):

Meg ne ve zés
Ko ráb bi 

igény lés sze rin ti,
2008. évi adat

Meg vál to zott adat

Fel hal mo zá si ki adá sok (E Ft)
Ki adá sok mind össze sen (E Ft)
Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül) (E Ft)
A köz ok ta tá si célú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ tá mo ga tá sok (Ft)
Óvo dai cso por tok szá ma
Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ óvo dai cso por tok szá ma
Is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma
Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma
Az óvo dai ne ve lés ben részt ve võ gyer me kek szá ma
Az is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók szá ma
A ki sebb sé gi óvo dai ne ve lé si prog ram ban részt ve võ gyer me kek szá ma1  
A nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai ta nu lók szá ma
Az anya nyel vû, két nyel vû ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai 
ta nu lók szá ma
Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú óvo da pe da gó gu sok szá ma

1 Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nyelv ok ta tó, két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán ként kell
meg ad ni az ada to kat.

(Meg jegy zés: A ta nu ló lét szám vál to zá sát nem kell fel tün tet ni, a 2008. ok tó ber 1-jei ál la po tot a táb lá zat ban szük sé ges
meg je löl ni, a fi nan szí ro zás an nak alap ján tör té nik.)

Dá tum:

P. H.

...............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

2. szá mú mel lé ket a 33/2008. (XI. 24.) OKM ren de let hez 

[8. szá mú mel lék let a 4/2008. (II. 19.) OKM ren de let hez]

„NYILATKOZAT*

A 6/A. § (4) be kez dé se sze rin ti fenn tar tó vál tás ra te kin tet tel ezú ton nyi lat ko zom, hogy a ................................... (fenn tar tó 
ne ve) ál tal ko ráb ban fenn tar tott .......................................................... (in téz mény ne ve) 2008. .........................-tól
a ...................................................... (fenn tar tó ne ve) fenn tar tá sá ban, a ............................................. (in téz mény ne ve)
tag in téz mé nye ként/szék hely in téz mé nye ként, il let ve át adott in téz mény ként mû kö dik to vább, és to vább ra is biz to sít ja a
ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást.

A ko ráb ban nyer tes in téz mény ada tai:

Fenn tar tó ne ve: 
A ko ráb ban nyer tes in téz mény ne ve:
A ko ráb ban nyer tes OM azo no sí tó ja: 
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Az új in téz mény ada tai:

Fenn tar tó ne ve: 
Fenn tar tó kép vi se lõ jé nek ne ve, be osz tá sa: 
A kap cso lat tar tó ne ve, te le fon szá ma:
Fenn tar tó KSH szá ma:
Új in téz mény ne ve:
Új in téz mény OM azo no sí tó ja: 

Dá tum:

P. H.

............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

*E nyi lat ko za tot csak ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha az igény jo go sult in téz mény tag in téz ménnyé/szék hely in téz ménnyé vált, vagy az in téz mény fenn tar tó ja 
meg vál to zott.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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08.3485 – 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.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


