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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2006/2006. (I. 26.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a környezetvédelem és természetvédelem terén való
együttmûködésrõl  szóló Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát 
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kör nye zet vé de lem és ter -
mé szet vé de lem te rén való együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez -
mény (a továb biak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Egyez mény
be mu ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör -
té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. ja nu ár 31.

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja az Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét és el ren de li az Egyez mény vég le -
ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben való ki hir de té sét.

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

A Kormány

2007/2006. (I. 26.) Korm.

határozata

a Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Konferenciájának
(ICCM) találkozóin való részvételrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy kép vi se le té ben kül dött ség ve -
gyen részt a Nem zet kö zi Ve gyi anyag-ke ze lés Konferen -
ciájának (ICCM) ta lál ko zó in;

2. fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz tert, hogy a Nem zet kö zi Ve gyi anyag-ke ze lés Kon fe -
ren ci á já nak (ICCM) ta lál ko zó in részt ve võ ma gyar kül -
dött ség ve ze tõ jét és tag ja it az egész ség ügyi mi nisz ter rel és
a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki je löl je;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az ese ten kén ti
 kijelölést és az érin tett tár cák kal egyez te tett ál lás pont ki -
ala kí tá sát köve tõen a kül dött ség meg ha tal ma zó ok ira tát
adja ki.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a de le gá ció ki je lö lé sét köve tõen azonnal

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

A Kormány

2008/2006. (I. 26.) Korm.

határozata

a Fõvárosi Önkormányzat útépítési
és -fejlesztési támogatásáról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 82.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja alap ján – pá lyá za ti út mel lõ zé sé vel – egye di
dön tés sel el ren de li, hogy a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le te
XV. fe je ze té nek 25. címe 29. al cí mé ben meg ha tá ro zott, a
mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sé ben lévõ Út pénz tár elõ -
irány zat 2. elõ irány zat-cso port szám Fel hal mo zá si költ ség -
ve tés össze gé bõl a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ré szé re
2,1 Mrd fo rint össze get ad jon át az e ha tá ro zat mel lék le té -
ben sze rep lõ he lyi köz utak épí té sé nek és fej lesz té sé nek tá -
mo ga tá sá ra;

2. hoz zá já rul, hogy a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 50.  §-ának (20) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott kö te le zett ség vál la lá si le he tõ sé ge
ter hé re a 2007. év ben to váb bi 900 mil lió fo rint össze get
ad jon át a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ré szé re az e ha tá ro zat
mel lék le té ben sze rep lõ he lyi köz utak épí té sé re és fej lesz -
té sé re;
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3. uta sít ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
kös sön fi nan szí ro zá si szer zõ dést a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat tal a tá mo ga tá si összeg le hí vá sá nak és a ha tá ro zat
4. pont ja sze rin ti fel hasz ná lás el len õr zé sé nek mód já ról.

4. Az 1–2. pon tok ban meg ha tá ro zott pénz át adás ra az
Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
sza bá lyo zá sá ról, va la mint az or szá gos köz út há ló zat tal
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let 4.  § (1) be kez dé sé nek n) pont já -
ban fog lalt cé lok figye lembe véte lével, a he lyi köz utak or -
szá gos köz utak hoz csat la ko zó ré szei épí té sé nek és fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sa cél já ból ke rül sor, és a tá mo ga tás csak
a mel lék let ben sze rep lõ he lyi köz utak épí té sé re és fej lesz -
té sé re hasz nál ha tó fel.

5. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott összeg a Fõ vá ro si
 Önkormányzatnak annyi ban ad ha tó át, amennyi ben az
 Útpénztár elõ irány zat fi nan szí ro zá sát szol gá ló sa ját be vé -
te lek a 2006. évi vár ha tó fo lya ma tok figye lembe véte lével
a for rás át adás ra fe de ze tet biz to sí ta nak. A for rás át adá sát
meg elõ zõ en er rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
nyi lat ko zik a pénz ügy mi nisz ter nek.

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

Melléklet
a 2008/2006. (I. 26.) Korm. határozathoz

Sor -
szám

Út szám Meg ne ve zés
Hossz

(m)

1. 11 III. ker. Szent end rei út
(Zsó fia u.–Czetz J. köz)

1400

2. M3 XV. ker. M3 be ve ze tõ sza kasz
(Szent mi há lyi út–XIV. ker. ha tár)

2400

3. 4 IX. ker. Ül lõi út
(Ha tár út–Köny ves Kál mán krt.)

2900

4. 4 IX. ker. Ül lõi út (Nagy vá rad tér–
Köny ves Kál mán krt.)

800

5. 5 XX. ker. Hel sin ki út
(Gras sal ko vich út–Ha tár út)

3200

Sor -
szám

Út szám Meg ne ve zés
Hossz

(m)

6. 5 IX. ker. So rok sá ri út 
(Ha tár út–Sza bad kai út)

300

7. 5 IX. ker. So rok sá ri út
(Hal ler út–Tag ló u.)

1800

8. 7 XXII. ker. Ba la to ni út 
(Ke rü let ha tár–Budapest ha tár)

4700

9. 51 XXI. ker. II. Rá kó czi Fe renc út
(Vass Ge re ben–Budapest ha tár)

3700

10. Nagy-
ko vá csi

II. ker. Nagy ko vá csi út 
(Bu da pest ha tár)

2900

11. Soly má ri II. ker. Hi deg kú ti út
(Kos suth La jos u.–Bu da pest
ha tár)

3600

12. 10–11 I. ker. Bem rak part 
(Jég ve rem utca–Mar git híd)

1700

A Kormány

2009/2006. (I. 26.) Korm.

határozata

a munkavédelem országos programja
2006. évi intézkedési és ütemtervérõl

1. A mun ka vé de lem or szá gos prog ram já ról  szóló
20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat vég re haj tá sá val kap cso -
la tos egyes fel ada tok ról  szóló 2005/2002. (I. 11.) Korm.
ha tá ro zat ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ra a Kor mány
el fo gad ja és e ha tá ro zat mel lék le te ként köz zé te szi a mun -
ka vé de lem or szá gos prog ram ja 2006. évi in téz ke dé si és
ütem ter vét, el ren de li an nak vég re haj tá sát.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
a ko or di ná ci ó ért: fog lal koz ta tás po li ti kai
 és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: a mel lék let ben fog lal tak sze rint,
 ille tõ leg 2006. de cem ber 31.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2009/2006. (I. 26.) Korm. határozathoz

A mun ka vé de lem or szá gos prog ram ja el fo ga dá sá ról  szóló 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat 2. pont ja elõ ír ja, hogy a
Kor mány a Prog ram alap ján, an nak tel jes tar ta má ra éven kén ti bon tás ban a Prog ram meg va ló sí tá sá ra rész le tes in téz ke dé -
si és ütem ter vet dol goz zon ki a fel ada tok, a fe le lõ sök és a szük sé ges esz kö zök, for rá sok meg ha tá ro zá sá val.

A 2006. évi in téz ke dé si és ütem ter vet az aláb bi táb lá zat tar tal maz za.

Amennyi ben a Prog ram pont vég re haj tá sa több tár cát is érint, ak kor a fel adat vég re haj tá sá nak fõ fe le lõ se, ko or di ná to ra
az el sõ he lyen meg je lölt tár ca.

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

BM: Bel ügy mi nisz té ri um

EüM: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

FMM: Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

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

GKM: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um

HM: Hon vé del mi Mi nisz té ri um

IM: Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um

ICSSZEM: If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um

KvVM: Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

OM: Ok ta tá si Mi nisz té ri um

ÁNTSZ: Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

FH: Fog lal koz ta tá si Hi va tal

MHEVI: Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi In té zet

MBH: Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

OEP: Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár

OKK: Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont

OMFI: Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi Intézet

OMMF: Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

OÉT: Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács

Prog ram pont: a 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat mel lék le té nek pont ja.
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A munkavédelem országos programja 2006. évi intézkedési és ütemterve

Sor -
szám

Prog ram
pont

Tár ca
meg ne ve zé se

In téz mény
meg ne ve zé se

Fel adat, rész fel adat
Költ ség ve té si

tá mo ga tás
he lye

2006. évi
ha tár idõ

Ter ve zett
be fe je zé si
ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz, meg jegy zés

1. 5.2.b. EüM ÁNTSZ
OEP

A fog lal ko zá si be teg sé gek egy sé ges
ki vizs gá lá si, kár ta la ní tá si rend sze re
ke re té ben a bal ese ti el lá tás ra jo got adó,
ille tõ leg a be je len ten dõ fog lal ko zá si
be teg sé gek lis tá já nak egy sé ge sí té se.

EüM IV.
ne gyed év

2007. A 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ról.

2. 5.3.c. FMM
IM
Érin tett
tár cák

OMMF A ha zai jog al ko tás mun ka vé del men
be lü li, il let ve a mun ka vé de lem és a ro kon  
te rü le tek bel sõ össz hang ja ér de ké ben a
fo gal mi rend szer jog te rü le ti
elõ for du lá sá nak fel mé ré se, az el té ré sek
elem zé se.

FMM IV.
ne gyed év

2007. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény.

KvVM A kör nye zet biz ton ság gal és a
mun ka vé de lem mel össze füg gõ
ren de le tek, uta sí tá sok fe lül vizs gá la ta,
bel sõ jog har mo ni zá ció meg te rem té se.

KvVM IV.
ne gyed év

2007. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi 
XI. tör vény.

3. 5.3.d. HM A ka to nai szer ve ze tek mun ka vé del mi
meg elõ zé si stra té gi ái alap ján a sze mé lyi
ál lo mány új tí pu sú ki kép zé si
kö ve tel mé nye i nek ki ala kí tá sa és a
fel té te lek meg je le ní té se a ki kép zé si
prog ra mok ban.

HM IV.
ne gyed év

2007.

HM A hon vé del mi ága zat Ka to nai Ál ta lá nos
Biz ton sá gi és Egész ség vé del mi
Sza bály za tá nak el ké szí té se.

HM III.
ne gyed év

2007. A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény.

FMM
EüM
GKM
IM

OMMF
ÁNTSZ
MBH

A mun ka vé del mi jog anyag tel jes
ha tá lyo su lá si fe lül vizs gá la tá nak
foly ta tá sa.

FMM IV.
ne gyed év

2007. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
 XI. tör vény.

KvVM Víz ügyi Biz ton sá gi Sza bály zat
át dol go zá sa, ak tu a li zá lá sa.

IV.
ne gyed év

2006. A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény.

4. 5.4.a. BM A bel ügyi egész ség ügyi szol gál ta tó
rend sze ren be lül mû kö dõ
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la tok
te vé keny sé gé nek kor sze rû sí té se, az
el lá tott ál lo mány
fog lal ko zás-egész ség ügyi osz tály ba
so ro lá sá nak fe lül vizs gá la ta.

IV.
ne gyed év

2006.
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Sor -
szám

Prog ram
pont

Tár ca
meg ne ve zé se

In téz mény
meg ne ve zé se

Fel adat, rész fel adat
Költ ség ve té si

tá mo ga tás
he lye

2006. évi
ha tár idõ

Ter ve zett
be fe je zé si
ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz, meg jegy zés

EüM ÁNTSZ
OKK

A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la tok
mun ká ja szak mai szín vo na lá nak eme lé se
ér de ké ben foly tat ni kell a ha tá sos
mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sát.

EüM IV.
ne gyed év

2006. A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról
 szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let.
A fog lal ko zás-egész ség ügyi
szol gál ta tás ról  szóló 27/1995. (VII. 25.)
NM ren de let.

5. 5.4.c. HM A meg kez dett akk re di tá lá si el já rá sok
foly ta tá sa fog lal ko zás-egész ség ügyi
szak te rü le ten az MH EVI-nél, il let ve a
tech ni kai esz kö zök és be ren de zé sek
vizs gá la tá nak meg kez dé se a HM
Tech no ló gi ai Hi va tal nál.

HM IV.
ne gyed év

2007. A mun ka he lyek ké mi ai biz ton-
sá gá ról  szóló 25/2000. (IX. 30.)
EüM–SZCSM együt tes ren de let.

6. 5.4.d. BM A Ha tár õr ség fel adat rend sze ré hez
kap cso ló dó ve szé lyek és koc ká za tok
nyil ván tar tá si rendsze ré nek kialakítása.

IV.
ne gyed év

2006.

HM A hon vé del mi ága zat ban fel tárt sa já tos
koc ká za tok csök ken té sét foly tat va, a
ka to nai te vé keny ség gel kap cso la tos
ve szé lyek és koc ká za tok nyil ván tar tá si
rendszerének kialakítása.

HM IV.
ne gyed év

2007.

7. 5.4.e. FMM
EüM
GKM

OMMF
ÁNTSZ
OKK
MBH

A mun ka biz ton sá gi és
mun ka -egész ség ügyi ku ta tá sok
in téz mé nyi fej lesz té sé hez ki dol go zott
cé lok és tá mo ga tá si prog ram
kor sze rû sí té sé nek szak mai és pénzügyi
megtervezése.

FMM
EüM
GKM

III.
ne gyed év

2006.

8. 5.4.f. HM A mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny ség
kö ve tel mé nyek sze rin ti el lá tá sa,
fel ada ta i nak szám ba vé tele, az ága za ti
el já rás rend ki ala kí tá sa és
mûködtetésének beindítása.

HM IV.
ne gyed év

2007.

9. 5.5.a. BM A Bel ügy mi nisz té ri um fel sõ fo kú tûz ol tó
kép zést biz to sí tó ok ta tá si in téz mé nyé ben
új, kor sze rû mun ka vé del mi ok ta tá si
szak iro da lom (jegy zet) el ké szí té se.
Kor sze rû egész ség biz ton sá gi is me re tek
(mun ka-, és egész ség vé de lem) tantárgy
beépítése a felsõfokú rend õri oktatásba.

BM IV.
ne gyed év

2007.
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Sor -
szám

Prog ram
pont

Tár ca
meg ne ve zé se

In téz mény
meg ne ve zé se

Fel adat, rész fel adat
Költ ség ve té si

tá mo ga tás
he lye

2006. évi
ha tár idõ

Ter ve zett
be fe je zé si
ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz, meg jegy zés

OM
FMM
EüM

A mun ka vé de lem kel lõ hang sú lyá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben át kell te kin te ni,
hogy a mun ka vé del mi kép zé si
kö ve tel mé nyek mi ként ér vé nye sül nek a
fel sõ ok ta tás gya kor la tá ban. A mun ka
tar tal ma: a 2005-ben készített cselekvési
program végrehajtása.

OM
FMM
EüM

IV.
ne gyed év

2006.

KvVM In ter ne ten el ér he tõ, mun ka vé del mi
ok ta tást se gí tõ adat bá zis lét re ho zá sa,
mely tar tal maz za a fon to sabb
jog sza bá lyo kat. Az adat bá zist évenként
frissíteni kell.

KvVM III.
ne gyed év

2006.

10. 5.5.b EüM
OM

OKK Ja ví ta ni kell a mun ka-egész ség ügyi
szak em be rek kép zé sét, to vább kép zé sét,
fej lesz te ni kell az ok ta tás mód sze re it,
ide ért ve a kor sze rû szak or vos kép zést és
ápo ló kép zést, a mun ka hi gi é ni kus kép zést 
és a mun ka-egész ség ügyi fel ügye lõk
kép zé sét is.
A kö vet ke zõ évek ben el sõ sor ban a
mun ka hi gi é nés szak irá nyú szakképzésre
kell a hangsúlyt fektetni a programban.

EüM
OM

IV.
ne gyed év

2007. A fel ada tot el sõ sor ban az EüM és az
OKK vég zi, de a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek fel ügye le te és a Prog ram
ok ta tás sal kap cso la tos fel ada ta i nak
ko or di ná lá sa alap ján együtt mû kö dés az
OM-mel.
2005: ta nul mány ké szí tés
2006: bevezetés elõkészítése

ICSSZ EM
EüM

OKK
OMFI

A mun ka vál la ló és a mun ka he lyi
kö zös ség vé del me ér de ké ben mun ka he lyi 
drog po li ti ka ki dol go zá sá nak elõ ké szí té se, 
va la mint mun kahe lyi meg elõ zõ
prog ra mok be in dí tá sa a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la tok
sze rep vál la lá sá val, a mun ka he lyi
egész ség fej lesz tés együttmûködési
kereteinek felhasználásával.

ICSSZ EM IV.
ne gyed év

2007.

11. 5.5.c. OM
FMM

OMMF A szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek
mun kavé del mi mo dul ja i nak
ki dol go zá sa, fi gye lem mel a 2004-ben
vég zett fel mé rés ta pasz ta la ta i ra és az
OMMF javaslataira.

OM IV.
ne gyed év

2006.

FMM OMMF A kö zép fo kú és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka vé del mi vég zett sé get adó is ko lai
és is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek
le he tõ sé ge i nek felmérése, elõkészítése.

FMM IV.
ne gyed év

2006. Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló
37/2003. (XII. 27.) OM ren de let
fe lül vizs gá la ta.
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Fel adat, rész fel adat
Költ ség ve té si

tá mo ga tás
he lye

2006. évi
ha tár idõ

Ter ve zett
be fe je zé si
ha tár idõ

Kap cso ló dás jog sza bály hoz,
egyéb ál la mi fel adat hoz, meg jegy zés

12. 5.5.d. FMM
EüM

OMMF A szak irá nyú poszt gra du á lis
kép zés kor sze rû sí té si igé nye i nek
vizsgálata.

FMM IV.
ne gyed év

2007. Az EU kö ve tel mé nye i vel össz hang ban.

OM A poszt gra du á lis kép zé si le he tõ sé gek
meg õr zé se mel lett meg kell
cé loz ni a pro fil tisz tí tá sát, fe lül vizs gál va
a mun ka vé del mi ismeretek anyagát.

OM IV.
ne gyed év

2007. Az OM 2003-ban tá jé koz ta tást ter jesz tett 
elõ a poszt gra du á lis kép zé sek rõl, an nak
al kal ma zá sa a feladat.

13. 5.5.e. OM
FMM

OMMF Meg kell vizs gál ni an nak a le he tõ sé gét,
hogy a kö zép fo kú vég zett ség gel és
ki emel ke dõ szak mai ta pasz ta lat tal
ren del ke zõk fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett sé get sze rez hes se nek.
A meg ha tá ro zott fel ada tok alap ján a
le he tõ sé gek és igé nyek fel mé ré se, a
szükséges jogszabály-módosítás
elõkészítése.

OM
FMM

IV.
ne gyed év

2006. A biz ton ság tech ni kai mér nök asszisz tens
kép zés akk re di tá ci ós fo lya ma ta i nak
le zá rá sa és a szak ala pí tás jó vá ha gyá sa, az 
OM koordinálásával.

14. 5.5.f. BM In téz ke dés az ága zat mun ka biz ton sá gi
és fog lal ko zás-egész ség ügyi
szak em ber szük ség let fel mé ré sé re,
va la mint az ága zat ban már dol go zó
szak em be rek kép zé sé re,
to vább kép zé sé re. A Rend õr ség
ké pe sí tés sel nem ren del ke zõ
mun ka vé del mi meg bí zot tai ré szé re
– kö zép fo kú mun ka vé del mi
szak ké pe sí tés megszerzése érdekében –
kihelyezett képzési kurzus szervezése.

BM IV.
ne gyed év

2007.

HM A mun ka biz ton sá gi,
fog lal ko zás-egész ség ügyi szak em be rek
fog lal koz ta tá sa, kép zé sük és
to vább kép zé sük biztosítása.

HM IV.
ne gyed év

2007.

OM
EüM
FMM

Fel kell mér ni a mun ka vé del mi és a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szak em be rek
to vább kép zé si le he tõ sé ge it, az el vég zett
hely zet fel mé rés alap ján meg kell
határozni az igényeket.

Érin tett
tár cák

IV.
ne gyed év

2007. OM ko or di ná ló fel ada tot lát el, az
igé nyek be ér ke zé se után fel adat ter vet
dolgoz ki.
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15. 5.6.a. HM A ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek
tá ro lá sa, hasz ná la ta, ke ze lé se hely ze té nek 
fel mé ré se, in téz ke dé sek kidolgozása.

HM IV.
ne gyed év

2007.

KvVM Ve szé lyes anya gok ról (kör nye zet vé del mi 
la bo ra tó ri u mok ban hasz nált szer ves
ol dó sze rek, mér ge zõ anya gok) és
koc ká za ta ik mér té ké rõl a hely szí ni
(te rü le ti szer vek) nyil ván tar tá sa mel lett
tár ca szin tû központi nyilvántartás
elkészítése.

KvVM IV.
ne gyed év

2007. A mun ka he lyek ké mi ai biz ton sá gá ról
 szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együt tes rendelet.

16. 5.6.b. EüM ÁNTSZ Foly tat ni kell a la tex-al ler gia vizs gá la tát,
el sõ sor ban az egész ség ügyi dol go zók
körében.

EüM IV.
ne gyed év

2006.

Fo lya ma to san vé gez ni kell a fog lal ko zá si 
rák-re gisz ter kar ban tar tá sát a
mun kál ta tók ál tal éve nként be je len tett
ada tok felhasználásával.

EüM IV.
ne gyed év

2006. A fog lal ko zá si ere de tû rá kkel tõ anya gok
el le ni vé de ke zés rõl és az ál ta luk oko zott
egész ség ká ro so dá sok meg elõ zé sé rõl
 szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet.

Mód szer ta ni út mu ta tó köz re adá sa:
1. a kéz-kar és az egész test rez gés
té ma kör ben;
2. a zaj okoz ta hal lás ká ro so dás
megelõzésérõl.

EüM II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

2006. A 2. pont ra vo nat ko zó an a ter ve zett
jog sza bály szem pont ja i nak meg fele lõen.

17. 5.6.c. EüM ÁNTSZ A fog lal ko zás-egész ség ügyi szak em be rek 
kép zé sé ben és to vább kép zé sé ben az
is me ret anyag ban to vább ra is ki e mel ten
kell meg ha tá roz ni az új
meg be te ge dés faj ták (op ti má lis tól el té rõ
igény be vé tel, fo ko zott pszi chés ter he lés,
pszi cho szo ci á lis kóroki tényezõk)
megelõzésének lehetõségeit.

EüM IV.
ne gyed év

2006.

18. 5.6.e. HM A gép jár mû-be szer zé si prog ram
ke re té ben az új tech ni kai esz kö zök kel a
koc ká za tok csök ken té se.
A lak ta nya re konst ruk ci ós prog ram
ke re té ben kor sze rû mun ka he lyek
ki ala kí tá sa.
A fel mé ré sek ered mé nye alap ján a
rak tá rak, tá ro lóhe lyek túlzsúfoltsága
megszüntetésének megkezdése.

HM IV.
ne gyed év

2007.
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A ka to nai tech no ló gi ák, mun ka- és
ha di tech ni kai esz kö zök, ka to nai
vé dõ esz kö zök biz ton sá gos
üze mel te té sé hez szük sé ges vizs gá la tok
tar tal má ról, gya ko ri sá gá ról, erõ for rás
szükségletérõl összefoglaló kidolgozása.

HM III.
ne gyed év

2007.

A nem zet kö zi mû ve le tek ben,
misszi ók ban szol gá la tot tel je sí tõ
kon tin gen sek mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi
fel ügye le te fel té te le i nek kialakítása,
mûködtetése.

HM III.
ne gyed év

2007.

GKM
FMM

OMMF Az egyes ve szé lyes te vé keny sé gek re
vo nat ko zó Biz ton sá gi Sza bály za tok új
kon cep ci ó já nak el ké szí té se, és ez alap ján 
a sza bály za tok át dol go zá sa.
(Eme lõ gép Biz ton sá gi Sza bály zat,
He gesz té si Biz ton sá gi Sza bály zat,
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri
Biz ton sá gi Szabályzat, Vas- és Fémipari
Biztonsági Szabályzat)

GKM IV.
ne gyed év

2007. A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény 11.  § 159. a) pont.
A rész le tes kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa a 
szak mai szö vet sé gek be vo ná sá val
tör té nik, az OMMF szakmai
segítségével.

19. 5.6.g. GKM MBH Mun ka vé del mi irá nyí tá si rend sze rek
be ve ze té sé nek ér de ké ben a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok szá má ra al kal mas
mun ka vé del mi irá nyí tá si rendszer
kidolgozása.

GKM IV.
ne gyed év

2007.

FVM Kis vál lal ko zá sok, egyé ni vál lal ko zók,
me zõ gaz da sá gi ön ál ló fog lal ko zá sú ak
sa já tos koc ká za ta i nak csök ken té sét cél zó
szé les körû kép zé si, ta nács adói
programjavaslat kidolgozása.

FVM IV.
ne gyed év

2007. A kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról,
fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 1999. évi
XCV. tör vény
A Szik víz gyár tás Biz ton sá gi
Sza bály za tá ról  szóló ma gya rá za tos
ki ad vány meg je len te té se, érintetteknek
eljuttatása.

20. 5.7. HM A koc ká zat ér té ke lés hez kap cso ló dó an a
sze mé lyi ál lo mány ra vo nat ko zó 
– mun ka he lyi egész ség gel és
biz ton ság gal kap cso la tos – pótlékok
felülvizsgálata.

HM IV.
ne gyed év

2007.

21. 5.8.a. HM Az ága zat mun ka biz ton sá gi in for má ci ós
rend sze ré nek kor sze rû sí té se,
mûködtetése.

HM II.
ne gyed év

2007. A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény 80.  §-a.
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22. 5.8.b. BM A ha tár õr szer vek ve ze tõi ré szé re
meg elõ zé si szem pon tú mun ka vé del mi
tá jé koz ta tó kiadása.

BM III.
ne gyed év

2006.

HM A ka to nai pa rancs no ki, ve ze tõi ál lo mány
fel ké szí té se a Prog ram ága za ti
fel ada ta i nak gya kor la ti végrehajtására.

HM IV.
ne gyed év

2007.

EüM
FMM
FVM
GKM
KvVM

ÁNTSZ
OMMF
MBH

A Prog ram gya kor la ti meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges a mun kál ta tói me nedzs ment
fel ké szí té se (pél dá ul szak mai fó ru mo kon
meg elõ zé si szempontú tájékoztatás).

Érin tett
tár cák

IV.
ne gyed év

2007.

23. 5.8.c. FMM
EüM
GKM

A jó vá ha gyott* mun ka vé del mi célú
ku ta tá si, fej lesz té si, ke ret prog ra mon
be lül a „Mo ni to ro zá si mód sze rek
fej lesz té se: 1. Az ex po zí ció becs lés
mód sze re i nek fej lesz té se” c. kutatási
témájának indítása.

Érin tett
tár cák

III.
ne gyed év

2006.

24. 5.8.d. HM A mun ka biz ton ság gal kap cso la tos
költ sé gek el kü lö ní tett ter ve zé si rend jé nek 
kialakítása.

HM II.
ne gyed év

2006.

Érin tett
tár cák

A költ ség ve té si ter ve zés elõ ké szí té se
so rán a mun ka vé del mi fel ada tok
tá mo ga tá sát biz to sí ta ni kell a
mi nisz té ri um, il let ve az ál ta la irá nyí tott
or szá gos hatáskörû szervek fejezeteiben.

Érin tett
tár cák

II.
ne gyed év

2007.

25. 5.9. BM A bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí tott
rend vé del mi szer vek mun ka vé del mi
ha tó sá gi fel ügye le ti te vé keny sé ge
ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ra
meg va ló sít ha tó cé lok meg ha tá ro zá sa, a
szük sé ges fel té tel rend szer ki ala kí tá sa. A
mun ka biz ton sá gi fel ügye lõk
ré gió köz pon tok ba in teg rá lá sá nak
hatásvizsgálata a hivatásos
katasztrófavédelmi szerveknél.

BM IV.
ne gyed év

2006.
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HM A lé te sí té sek, be szer zé sek,
rend sze re sí té sek ága za ti
kö ve tel mé nye i nek, el já rás rend jé nek
tel jes körû mûködtetése.

HM II.
ne gyed év

2007.

FMM
EüM
GKM

OMMF
ÁNTSZ
MBH

Az ál la mi el len õr zés ha té kony sá gá nak
ja ví tá sa ér de ké ben a mun ka biz ton sá gi és
mun ka egész ség ügyi el len õr zé si ka pa ci tás 
bõ ví té sé hez szük sé ges fel té te lek
fel mé ré se, a meg va ló sí tá si cé lok
meg ha tá ro zá sa (létszám, eszköz,
infrastruktúra, együttmûködés).

Érin tett
tár cák

III.
ne gyed év

2006.

26. 5.11. HM A mun ka he lyi mun ka vé del mi kép vi se let
erõ sí té se, a kép vi se lõ vá lasz tás
elõ se gí té se, a ha té kony mun ka vé del mi
ér dek egyez te tés feltételeinek kialakítása.

HM I.
ne gyed év

2007.

FMM OMMF A mun ka vé del mi kép vi se let re vo nat ko zó
új sza bá lyok vég re haj tá sá nak
tá mo ga tá sa.
Az „Aján lás” ha tá lyo su lá sá nak ér té ke lé se 
az eset le ges mó do sí tás ér de ké ben, az
OÉT Mun ka vé del mi Bizottságának
mûködtetése.

FMM IV.
ne gyed év

2007. Az OÉT Mun ka vé del mi bi zott ság
tár sa dal mi part ne rei ta pasz ta la ta i ra
építve.

* A ke ret prog ra mot a Mun ka vé del mi Tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Bi zott ság 2003. no vem ber 20-i ülé sén egy han gú lag elfogadta.
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 II. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
SZEMÉLYI HÍREK

Megállapodás
a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával

kapcsolatban felmerült ágazati humánpolitikai
kérdések tárgyában, 1995. július 4-én kötött

Megállapodás 2.1. pontjának végrehajtásáról,
valamint a privatizációt követõ liberalizáció

és az EU csatlakozási folyamat  miatt várhatóan
keletkezõ humánpolitikai problémák kezelésérõl*

I. A Fe lek rög zí tik, hogy az 1995. jú li us 4-én kö tött
Meg ál la po dás az zal a cél lal jött lét re, hogy a vil la mos ener -
gia-ipar pri va ti zá ci ó ja foly tán be kö vet ke zõ lét szám vál to -
zá sok ke ze lé se ér de ké ben a tár sa ság cso port pri va ti zá ci ós
be vé te le i nek egy ré sze fe de ze tül szol gál hat az ipar ágon
be lü li fog lal koz ta tá si já ru lé kos fel té te lek anya gi hát te ré -
nek biz to sí tá sá ra. A Meg ál la po dás elõ ír ja, hogy ezen fel té -
te lek meg te rem té sé nek fe de ze té re az ÁPV Rt.-nek az ipar -
ág pri va ti zá ci ó já ból szár ma zó be vé te le 5%-a szol gál. A
fel hasz ná lás a vil la mos ener gia-ipa ri tár sa sá gok pri va ti zá -
ci ó já val össze füg gés ben ke let ke zett lét szám vál to zá sok
kap csán, az ál la mi el lá tá si rend szer ben biz to sí tott jog cí -
mek mel lett, azo kat ki egé szít ve tör tén het.

A Meg ál la po dás tel je sí té sé nek jog sza bá lyi fel té te lét
1998. év vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi CXLVI. tör vény
6.  §-ának (4) be kez dé se te rem tet te meg, amely elõ ír ja,
hogy az ÁPV Rt. pri va ti zá ci ós tar ta lé ka ké pe zi a Meg ál la -
po dás tel je sí té sé nek fe de ze tét oly mó don, hogy az ab ból
tör té nõ ki fi ze té sek hez a pénz ügy mi nisz ter és a privatizá -
cióért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ze tes hoz zá já ru lá -
sa szük sé ges. Je len Meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sí té sé -
nek fo lya ma tos sá gát, va la mint a tel je sí tés jog sza bá lyi fel -
té te le i nek meg te rem té sét a pri va ti zá ció be fe je zé sét kö ve tõ 
idõ szak ra vo nat ko zó an a tö me ges pri va ti zá ci ót le zá ró tör -
vényalkotási fo lya mat so rán kell biz to sí ta ni.

A Fe lek rög zí tik to váb bá, hogy a fen ti tör vényi ren del -
ke zés ben meg ha tá ro zott pri va ti zá ci ós tar ta lék a ki fi ze tés
1998. évi for rá sa. A Meg ál la po dás ban fog lal tak fi nan szí -
ro zá sá ra szol gá ló ke ret mér té ke 9875,0 mil lió Ft.

A Fe lek rög zí tik, hogy a Meg ál la po dás, an nak 2002. évi 
mó do sí tá sá val, a pri va ti zá ci ó val köz vet le nül kap cso la tos
prob lé mák ke ze lé sén túl, – a ke ret össze gen be lül – a pri va -
ti zá ci ót kö ve tõ li be ra li zá ci ós fo lya mat, va la mint az
 EU csat la ko zás  miatt vár ha tó an ke let ke zõ hu mán po li ti kai
kér dé sek meg ol dá sát, il let ve a 2181/2000. (VIII. 9.) Korm. 
ha tá ro zat 4. pont já nak vég re haj tá sát is szol gál ja.

* A 2299/2005. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat alap ján egy be szer kesz tett
szö veg.

II. A Fe lek a Meg ál la po dás ban rög zí tett összeg tel je sí té -
sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an az aláb bi el já rás ren -
det ha tá roz zák meg:

1. A ke ret összeg ki fi ze té se és fel hasz ná lá sa éven kén ti
üte me zés ben tör té nik, az ese dé kes összeg tel je sí té sé nek
jog sza bá lyi fel té te lét az adott évi költ ség ve té si tör vény
elõ ké szí té se so rán kell biz to sí ta ni. A ke ret összeg fel hasz -
ná lá sá ra a II/2. pont ban meg ha tá ro zott tár sa sá gok ese té ben 
a d) mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ pon to kig ke rül het sor.

2. A ke ret összeg bõl igény be vé tel re jo go sul tak azon
mun ka vál la lók, akik nek mun ka vi szo nya 2001. jú ni us
30-án vagy azt meg elõ zõ en meg kez dõ dött, és ezen túl me -
nõ en az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe lel nek:

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok bár me lyi ké nél
1995. jú li us 1-jén és azt meg elõ zõ en,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok bár me lyi ké nél
1995. jú li us 1-jét köve tõen,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok tu laj do ná ban
lévõ tár sa sá gok bár me lyi ké nél 1995. jú li us 1-jén,

– a d) mel lék let ben fel so rolt tár sa sá gok ál tal 1995. jú -
lius 1-jét köve tõen ala pí tott tár sa sá gok al kal ma zot tai, és az 
ala pí tást meg elõ zõ en az ala pí tó tár sa ság nál,

– a d) mel lék let ben fel so rolt in teg rá ci ón kí vü li bá nyák -
ban 1999. ja nu ár 1-jén és azt köve tõen vagy meg elõ zõ en

leg alább egy éves fo lya ma tos vagy jog foly to nos nak mi nõ -
sü lõ mun ka vi szonnyal rendelkeztek.

3. Az igény be vé tel re azon mun ka vál la lók sze rez het nek 
jo go sult sá got, akik a II/2. pont ban de fi ni ált fel té te lek nek
meg fe lel nek, és mun ka vi szo nyuk mun kál ta tó ál ta li ren des
fel mon dás sal szûnt meg, vagy kor en ged ménnyel, kor ked -
vez ménnyel ke rül tek nyug díj ba, il let ve bá nyá szok nyug -
díj sze rû rend sze res el lá tá sá ban ré sze sül nek.

A mun ka vál la ló tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá sá nak
vég sõ ha tár ide je a d) mel lék let ben fog lalt ha tár idõ le jár tát
meg elõ zõ 30. nap. Tá mo ga tá si ké re lem azon ban ezt meg -
elõ zõ en sem nyújt ha tó be ab ban az eset ben, ha a Meg ál la -
po dás sze rin ti 9875,0 mil lió Ft-os ke ret to váb bi ki fi ze té -
sek re az ÁPV Rt. kal ku lá ci ó ja sze rint már nem nyújt fe de -
ze tet.

4. A ke ret összeg bõl – a Meg ál la po dás sze rin ti ki fi ze té -
se ket fo ga na to sí tó ÁPV Rt. vagy an nak jog utód ja – a
9875,0 mil lió Ft fel hasz ná lá sá ig, de az egyes tár sa sá gok -
nál ko ráb ban fog lal koz ta tott – 5. vagy 6. pont sze rin ti tá -
mo ga tás ra – jo go sul tak ra vo nat ko zó an leg ké sõbb a Tár ca -
kö zi Bi zott ság hoz a d) mel lék let ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tig be nyúj tott ké rel mek re vo nat ko zó an tel je sít ki fi ze -
té se ket a szak szer ve ze tek ré szé re. Et tõl el té rõ en a 9. pont
alap ján az ak tív fog lal koz ta tást elõ se gí tõ pro jek tek re tör té -
nõ ki fi ze té sek fo ga na to sí tá sá nak vég sõ ha tár ide je 2005.
jú ni us 30.

A d) mel lék let ben fel so rolt bá nya erõ mû in teg rá ci ón kí -
vü li bá nyák ese té ben az 5. és 6. pont sze rint össze sen ki fi -
zet he tõ tá mo ga tás ma xi mum 430 mil lió fo rint le het.
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A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re 2006–2008
kö zöt ti évek ben a pénz ügyi tá mo ga tás fe de ze té re – az
I. pont sze rin ti ke ret össze gen be lül – a II/11. pont ban rög -
zí tett 225,0 mil lió fo rin tot kö te le zõ en biz to sí ta ni kell.

5. A ke ret összeg – 6. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel –
ki zá ró lag mun ka jo gi és egyéb jog sza bá lyok ban biz to sí tott
jut ta tá so kat ki egé szí tõ, il let ve ezen fe lü li cé lok ra hasz nál -
ha tó fel az aláb bi ak sze rint:

a) el sõ sor ban ipar ágon be lü li mun ka hely-vál toz ta tás
elõ se gí té se, át te le pü lé si tá mo ga tás, utó la gos el szá mo lá si
kö te le zett ség gel; mér té ke: ma xi mum 525 E Ft/fõ;

b) szak mai kép zés, to vább- és át kép zés tá mo ga tá sa
szük ség sze rin ti elõ fi nan szí ro zás sal, utó la gos el szá mo lá si
kö te le zett ség gel. Az elõ fi nan szí ro zás pénz ügyi konst ruk -
ci ó já ról a tár ca kö zi bi zott ság ál la po dik meg a szak szer ve -
ze tek kel; mér té ke: ma xi mum 292 E Ft/fõ;

c) ház tar tá si ener gi a nem-vál toz ta tás be ru há zá si költ sé -
ge i nek rész be ni fe de ze te, a vil la mos ener gia al kal ma zot ti
ta ri fa el vesz té se ese tén; mér té ke: ma xi mum 292 E Ft/fõ;

d) mun ka nél kü li-já ra dék ki egé szí té se a jo go sult ság
fenn ál lá sá ig; mér té ke: 11,7–29,0 E Ft/fõ/hó;

e) a mun ka vál la lót al kal ma zó tár sa ság felé a d) mel lék -
let ben meg ha tá ro zott idõ pont elõtt ke let ke zett, mun kál ta -
tó val szem ben fenn ál ló la kás cé lú hi tel, il let ve pénz in té zet -
tõl 1993. de cem ber 31. elõtt fel vett la kás cé lú hi tel rész be ni 
vagy tel jes vissza fi ze té sé re for dít ha tó tá mo ga tás; mér té ke: 
ma xi mum 292 E Ft/fõ;

f) kor en ged mé nyes, kor ked vez mé nyes nyug díj és bá -
nyá szok nyug díj sze rû rend sze res el lá tá sa ki egé szí té se a
nyug díj kor ha tár el éré sé nek idõ tar ta má ban; mér té ke: ma -
xi mum 11,7–29,0 E Ft/fõ/hó;

g) 1995. jú li us 1-jé tõl kez dõ dõ en a d) mel lék let ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig ter je dõ idõ szak ban fel vett vál lal -
ko zá si hi tel vissza fi ze té sé nek ka mat tá mo ga tá sa; mér té ke:
ma xi mum a hi tel ka mat 50%-a, de ma xi mum 11,7 E
Ft/fõ/hó;

h) a mun kál ta tó he lyett tá mo ga tó ként az ön kén tes
nyug díj pénz tár ba ado mány fi ze té se ma xi mum há rom évig, 
és leg fel jebb sze mé lyen ként a ko ráb bi mun kál ta tó ál tal fi -
ze tett mér té kig, a nyug díj pénz tár alap sza bá lyá ban meg ha -
tá ro zott tagi kör ré szé re;

i) biz to sí tás meg kö té se és fi ze té se a mun ka vál la lók
szá má ra; ma xi mum há rom évig, leg fel jebb 1750 Ft/fõ/hó.

6. A tár ca kö zi bi zott ság hoz be nyúj tott, egye di el bí rá -
lást igény lõ és el fo ga dott ja vas la tok ese tén a fel hasz ná lás -
ra sor ke rül het a 2. pont ban meg je lölt mun ka vál la ló kon kí -
vül, il let ve a 3. pont ban fel so rolt jog cí me ken kí vü li, egye -
di ese tek ben. Ezen igény be vé tel so rán is fenn kell áll nia a
fel hasz ná lás je len Meg ál la po dás ban rög zí tett cél já nak; az
erre for dít ha tó összeg ma xi má lis mér té ke 233 E Ft/fõ le -
het, egy sze ri al ka lom mal, és az I. pont ban meg ha tá ro zott
ke ret összeg 5%-át nem ha lad hat ja meg.

7. A fel hasz ná lás köz vet len cím zett je és jo go sult ja a
mun ka vál la ló; egy mun ka vál la ló egy ide jû leg több jog cí -
men is sze rez het jo go sult sá got.

Az 5. és 6. pon tok alap ján tör té nõ ki fi ze té sek ku mu lált
össze gé nek fel sõ ha tá ra egy jo go sult ese té ben nem ha lad -
hat ja meg a brut tó 700 E Ft-ot, mely összeg fe de ze tet kell
hogy nyújt son az egyént ter he lõ adó- és já ru lék fi ze té si kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé re is.

8. Az egy jo go sult ese té ben igény be ve he tõ ke ret össze -
gek mér té ke éven te fe lül vizs gá lat ra ke rül az éves fo gyasz -
tói ár in dex figye lembe véte lével.

9. A Meg ál la po dás sze rint tá mo ga tás ra jo go sult sze mé -
lyek kö zül a prog ram in dí tá sát meg elõ zõ leg alább há rom
hó nap óta mun ka vi szonnyal nem ren del ke zõ mun ka vál la -
lá si korú sze mé lyek új bó li fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sét
cél zó prog ra mok in dí tá sá ra 645 mil lió fo rint fi zet he tõ ki.

Az ÁPV Rt. fel ké ri a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes -
tü le té nek (a továb biak ban: MAT) Kor mányt kép vi se lõ
tag ja it, hogy a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Flt.) 39/A.  § (3) be kez dés a) pont 2. al pont ja alap -
ján kez de mé nyez zék köz pon ti fog lal koz ta tá si, kép zé si és
mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ós prog ra mok in dí tá sát. A MAT
dön té sé nek meg fele lõen, to váb bá a tár ca kö zi bi zott ság ha -
tá ro za ta alap ján és a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – a ki fi ze té sek hez tör té nõ
hoz zá já ru lást is tar tal ma zó – együt tes dön té se sze rint el fo -
ga dott prog ram vagy prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra – azok
in dí tá sát meg elõ zõ en egy összeg ben – az ÁPV Rt. az Flt.
39/C.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti jog cí men tel je -
sít át uta lást a Mun ka erõ pi a ci Alap ja vá ra az egyes prog ra -
mok költ ség ve té sé nek meg fele lõen.

10. A szak szer ve ze tek 1998. év ben egy sze ri al ka lom -
mal a ki fi ze té sek tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té sé vel
kap cso lat ban fel me rü lõ ki adá sok rész be ni fi nan szí ro zá sá -
ra ja vas lat tal él het nek a tár ca kö zi bi zott ság felé. A szak -
szer ve ze tek a tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá ra és a ki fi ze -
té sek bo nyo lí tá sá ra két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tárt hoz -
nak lét re. Az ön se gé lye zõ pénz tá rak ré szé re együt te sen a
tech ni kai fel té te lek meg te rem té sé nek fi nan szí ro zá sa cél já -
ból egy sze ri al ka lom mal 1998-ban az I. pont ban meg ha tá -
ro zott ke ret összeg ter hé re 86 mil lió fo rint ke rül át uta lás ra
azok meg ala ku lá sát köve tõen. Ezen összeg nem szá mít
bele a pénz tá rak ré szé re a mû kö dé si alap ba tör té nõ át uta -
lás ra ke rü lõ össze gek be.

A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re a tá mo ga tá -
sok be fe je zé sé vel kap cso la tos fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra,
az ön se gé lye zõ pénz tá rak mû kö dé si és vég el szá mo lá si
költ sé ge i re a II.11. pont ban a 2006–2008. évek ben biz to sí -
tott mû kö dé si költ sé gek nyúj ta nak fe de ze tet.

11. Az ipar ág je len Meg ál la po dást alá író két rep re zen ta -
tív szak szer ve ze te

a) az ÁPV Rt., il let ve jog utód ja ré szé re elõ ze tes kal ku -
lá ci ót küld be az ak tu á lis évet meg elõ zõ év szep tem ber
30-áig a ke ret összeg kö vet ke zõ évi vár ha tó fel hasz ná lá sá -
ról;
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b) éven te két al ka lom mal már ci us 31-éig, il let ve
 augusztus 31-éig ja vas la tot tesz egye di ki fi ze té sek re;

c) gon dos ko dik a ki fi ze tett összeg fel hasz ná lá sá ról, a
jo go sult mun ka vál la lót meg il le tõ tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl;

d) gon dos ko dik a mun ka vál la lók ré szé re tör tént ki fi ze -
té sek jog cím sze rin ti adó- és já ru lék fi ze té si kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé rõl.

A két rep re zen ta tív szak szer ve zet ál tal a ki fi ze té sek le -
bo nyo lí tá sá ra lét re ho zott két ága za ti se gély pénz tár mû kö -
dé sé hez – az I. pont sze rin ti ke ret összeg ki me rü lé sé ig, de
leg ké sõbb a fu tam idõ vé gé ig – nyúj tott pénz ügyi tá mo ga -
tás mér té ke a tárgy évet meg elõ zõ év ben a mû kö dés tá mo -
ga tá sá ra tény le ge sen ki fi ze tett összeg – a Kor mány ál tal
el fo ga dott – inf lá ci ó val kor ri gált össze ge. El sõ ként a
2002. évi mû kö dé si költ ség szá mí tan dó ezen a mó don.

A két ága za ti ön se gé lye zõ pénz tár ré szé re 2006–2008.
évek ben az I. pont sze rin ti ke ret össze gen be lül nyúj tott
pénz ügyi tá mo ga tás össze ge 225,0 mil lió fo rint.

12. A pénz ügy mi nisz ter és a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs tár ca 
nél kü li mi nisz ter in téz ke dik arra vo nat ko zó an, hogy lét re -
jöj jön egy dön tés-elõ ké szí tõ tár ca kö zi bi zott ság, az aláb bi
össze té tel lel:

– Pénz ügy mi nisz té ri um, Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,
Nép jó lé ti Mi nisz té ri um, IKIM, ÁPV Rt. két-két fõ vel, a
Pénz ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sá val;

– az ága zat két, alá író rep re zen ta tív szak szer ve ze té nek
két-két kép vi se lõ je ta nács ko zá si jog gal tag ja a bi zott ság -
nak.

13. A tár ca kö zi bi zott ság kö te les a szak szer ve ze tek ál tal 
tett ja vas la tot – a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül –
meg vizs gál ni, és sa ját ja vas la tá val együtt a pénz ügy mi -
nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter 
felé dön tés ho za tal ra elõ ter jesz te ni.

14. A mi nisz te rek a ki fi ze tés hez tör té nõ hoz zá já ru lást
tar tal ma zó dön tést meg kül dik az ÁPV Rt. ré szé re a ki fi ze -
tés fo ga na to sí tá sa ér de ké ben.

Je len Meg ál la po dás I. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza -
bály, va la mint a mi nisz te rek hoz zá já ru lá sa alap ján a ki fi -
ze tés tel je sí té sé re – az egyes jo go sul tak ré szé re tör té nõ ki -
fi ze té sek üte me zé sé vel, ezek vissza iga zo lá sá nak üte me zé -
sé vel, az el len õr zés mód já nak rög zí té sé vel – az ÁPV Rt.
mind két szak szer ve zet tel az éven kén ti ki fi ze té sek re ese -
ten ként Meg ál la po dást köt.

15. A ki fi ze tés a két rep re zen ta tív szak szer ve zet el kü lö -
ní tett bank szám lá já ra tör té nik.

A szak szer ve ze tek az át utalt össze ge ket ki zá ró lag a fen -
ti el já rás rend sze rint jó vá ha gyott jog cí mek sze rin ti ki fi ze -
té sek re for dít hat ják.

Az ÁPV Rt. ál tal tör té nõ át uta lás és a jog cí mek sze rin ti
tény le ges ki fi ze té sek kö zöt ti idõ szak alatt a fent meg je lölt
szám lá kon, il let ve a se gély pénz tá rak nál ke let ke zõ ka mat -
össze ge ket a kö vet ke zõ idõ sza ki jó vá ha gyott ki fi ze té sek re 
kell for dí ta ni. Az I. pont ban meg ha tá ro zott ke ret összeg

fel hasz ná lá sát köve tõen az ilyen cí men ke let ke zett ka mat -
ma rad ványt a szak szer ve ze tek kö te le sek vissza fi zet ni.

16. A két rep re zen ta tív szak szer ve zet a jo go sult mun ka -
vál la ló ré szé re tör tént konk rét ki fi ze té se ket iga zol ja – ha -
von ta cso mag sze rû en – az ÁPV Rt. felé. A szak szer ve ze -
tek az ere de ti ok ira to kat kö te le sek öt évig meg õriz ni.

17. A két rep re zen ta tív szak szer ve zet a ki fi ze té sek rõl
min den év ja nu ár 31-éig, il let ve au gusz tus 15-éig kö te les
be szá mo lót ké szí te ni a tár ca kö zi bi zott ság ré szé re a tény -
le ges ki fi ze té sek rõl, be mu tat va, hogy az át utalt össze gek
hány fõ ré szé re, mi lyen összeg ben és mi lyen jog cí me ken
ke rült fel hasz ná lás ra.

18. A fo lyó sí tá sok kal, jo go sult sá gok kal kap cso lat ban
fel me rü lõ jog vi ta ese tén (be le ért ve a két szer zõ dõ szak -
szer ve zet rep re zen ta ti vi tá sát vi ta tó bár mely kez de mé nye -
zést) a két rep re zen ta tív szak szer ve zet a jog alany.

19. A rep re zen ta tív szak szer ve ze tek ezen Meg ál la po dás 
alá írá sá val el is me rik, hogy az 1995. jú li us 4-én a Kor mány 
ne vé ben el já ró pri va ti zá ci ó ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter és a két ága za ti rep re zen ta tív szak szer ve zet kö zött kö -
tött meg ál la po dás 2.1. pont ja a je len Meg ál la po dás ban
fog lal tak vég re haj tá sá val tel je sült. To váb bá rög zí tik, hogy 
a Meg ál la po dás ha tá lyá nak a bá nya erõ mû in teg rá ci ón kí -
vü li bá nyák ra tör té nõ – a 2002. évi mó do sí tás sze rin ti – ki -
ter jesz té sé vel a 2181/2000. (VIII. 9.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ját vég re haj tott nak te kin tik.

20. A Fe lek rög zí tik, hogy az aláb bi mel lék le tek je len
Meg ál la po dás ré szét ké pe zik [b) és c) mel lék let az alá írást
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül csa to lás ra]:

a) alá író szak szer ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sá nak iga zo lá -
sa (Össze sí tés az 1995. évi üze mi ta nács vá lasz tá sok ered -
mé nyé rõl, a szak szer ve ze tek tá mo ga tott sá gá ról. Ezen ada -
tok ak tu a li zált vál to za tát a Meg ál la po dás hoz kell csa tol ni az 
1998. no vem be ri újabb vá lasz tá si ada tok is me re té ben.),

b) az alá író rep re zen ta tív szak szer ve ze tek nek a 11. a),
b), c), d) pont sze rin ti el já rás ra vo nat ko zó bel sõ ügy rend je,

c) a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek ál tal igé nyelt össze -
gek fel hasz ná lá sá ra, va la mint a ki fi ze té sek kel kap cso la tos
el szá mo lá si rend re vo nat ko zó ja vas la tok és be szá mo lók
kö te le zõ tar tal ma (cél, jog cím, össze gek, jog cí men kén ti li -
mi tek, ki fi ze tés üte me zé se, in do ko lás stb.),

d) a vil la mos ener gia-ipa ri tár sa sá gok és az ál ta luk lét -
re ho zott tár sa sá gok ese té ben a ke ret összeg fel hasz ná lá sa
idõ be ni ha tá lyá nak záró dá tu mai.

21. A 12. pont ban meg ha tá ro zott tár ca kö zi bi zott sá gi ta -
gok rész vé te le a mi nisz té ri u mok szer ve ze té nek vál to zá sá -
val össze füg gés ben az aláb bi ak sze rint mó do sul:

A Pénz ügy mi nisz té ri um irá nyí tá sá val mû kö dõ tárca -
közi bi zott ság ban dön té si jog gal a Pénz ügy mi nisz té ri um,
a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, va la mint az

2006/3. szám HATÁROZATOK TÁRA 41



 Oktatási Mi nisz té ri um 2-2 fõ vel, az If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um és az ÁPV Rt. 
1-1 fõ vel vesz részt.

Bu da pest, 2005. de cem ber 30.

pénz ügy mi nisz ter VDSZSZ rep re zen ta tív
szak szer ve zet

fog lal koz ta tás po li ti kai BDSZ rep re zen ta tív
 és mun ka ügyi mi nisz ter szak szer ve zet

a) melléklet

Összesítés az ÉT Bér- és Munkaügyi Bizottsága
részére a 4010. sz. Villamosenergia-termelés

és -elosztás szakágazatban az 1995. május 19–26.
közötti üzemi tanács választások eredményérõl,

a szakszervezetek támogatottságáról

Szak szer ve zet Sza va zat %

Vil la mos ener gia-ipa ri Dol go zók
Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge
(VDSZSZ)

170 392 62,67

Bá nya ipa ri Dol go zók
Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge Erõ mû vi 
Ta go zat (BDSZSZ)

82 177 30,22

Vil la mos ener gia-ipa ri
Munkás tanács

11 970 4,40

LIGA 6 201 2,28

Mun ka vál la lói je lölt 1 169 0,43

Össze sen 271 909 100,00

VDSZSZ és BDSZSZ együtt 253 109 92,89

1995. no vem ber 15.
Meg jegy zés: A Mun ka Tör vény köny ve 33.  §-ának

(3) be kez dé se ér tel mé ben, ha a mun kál ta tó nál (ága zat ban)
több szak szer ve zet mû kö dik, ak kor jo go sul tak együt te sen
kol lek tív szer zõ dést köt ni, ha az utol só üze mi ta nács vá -
lasz tá so kon együt te sen a je lölt je ik re le adott sza va za tok
több mint fe lét meg sze rez ték.

Egye bek ben egy szak szer ve zet ak kor te kint he tõ rep re -
zen ta tív nak, ha je lölt jei az utol só üze mi ta nács vá lasz tá so -
kon a le adott sza va za tok leg alább 10%-át meg sze rez ték
[Mt. 29.  § (2) bek.].

d) melléklet

A Megállapodás hatálya alá tartozó társaságok
jegyzéke, valamint az egyes társaságoknál korábban
foglalkoztatott – a Megállapodás szerint támogatásra

jogosult – munkavállalók esetében a támogatási
igények Tárcaközi Bizottsághoz történõ
(szakszervezetek általi) benyújtásának

végsõ határideje

Tár sa ság
Igény be nyúj tás

ha tár ide je

Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. 2006. feb ru ár 15.
Dél-du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.
Dél-ma gyar or szá gi Áram szol gál-

ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.
Észak-du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.
Észak-ma gyar or szá gi Áram szol gál -

ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.
Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 2006. feb ru ár 15.
Du na men ti Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Mát rai Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Ti szai Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Bu da pes ti Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Pé csi Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Ba ko nyi Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Vér te si Erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
Pak si Atom erõ mû Rt. 2006. feb ru ár 15.
OVIT Rt. 2006. feb ru ár 15.
Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. 2006. feb ru ár 15.
Len cse he gyi Szén bá nya Kft. 2003. de cem ber 31.
Ru dolf Kft. 2002. de cem ber 31.
DUSZÉN Kft. 2002. de cem ber 31.
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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 té sért fe le lõs: dr. Pu lay Gyu la, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny 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. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny 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 Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275),  illetve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 632 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 414 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.
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06.0252 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


