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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2018/2008. (II. 23.) Korm.

határozata

Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz
(Group on Earth Observation, GEO) 

történõ csatlakozásáról szóló 
2039/2006. (III. 10.) Korm. határozat

módosításáról

1. Ma gyar or szág nak a Föld meg fi gye lé si Cso port hoz
(Gro up on Earth Ob ser va ti on, GEO) tör té nõ csat la ko zá sá -
ról  szóló 2039/2006. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já -
nak fel ve ze tõ szö ve gé ben „az in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz tert” szö veg rész he lyé be „az ûr ku ta tá sért fe le lõs mi -
nisz tert” szö veg lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány

2019/2008. (II. 23.) Korm.

határozata

Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Tervérõl

A Kor mány

1. meg tár gyal ta és tu do má sul vet te Ma gyar or szág
Nem ze ti Ener gia ha té kony sá gi Cse lek vé si Ter vét és egyet -
ért a Nem ze ti Ener gia ha té kony sá gi Cse lek vé si Terv in téz -
ke dé se i nek a vég re haj tá sá val, a 2008–2016. idõ szak ra
 szóló évi 1-1% ener gia meg ta ka rí tás meg va ló sí tá sá nak a
szük sé ges sé gé vel;

2. fel ké ri a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy a
Nem ze ti Ener gia ha té kony sá gi Cse lek vé si Terv meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges tá mo ga tá si for rá sok meg ha tá ro zá sa
ér de ké ben vé gez zen vizs gá la tot a ha zai ener gi a ta ka ré kos -

sá gi po ten ci ál mér té ké rõl, to váb bá az en nek meg fe le lõ le -
het sé ges, il let ve a Ma gyar or szág Nem ze ti Ener gia ha té -
kony sá gi Cse lek vé si Ter vé ben sze rep lõ in téz ke dé sek ál tal
meg va ló sí tan dó ener gia ta ka ré kos ság be ru há zá si igény
von za tá ról, va la mint a szük sé ges támogatásokról;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

3. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, to -
váb bá a kül ügy mi nisz tert, hogy a Nem ze ti Ener gia ha té -
kony sá gi Cse lek vé si Ter vet – az Eu ró pai Par la ment és
 Tanács 2006/32/EK irány el vé nek 14. cik ke (2) be kez dé sé -
nek meg fele lõen – ha la dék ta la nul küld jék meg az Eu ró pai
Bi zott ság nak.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

A Kormány

2020/2008. (II. 23.) Korm.

határozata

a közigazgatási továbbképzés és vezetõképzés
2008–2010. évekre  szóló középtávú tervérõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több -
ször mó do sí tott – 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) 33.  §-ának (6)–(7) be kez dé se, va la mint a köz -
tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si ve ze tõ -
kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 8.  §-ának (1) és (4) be kez dé se alap ján 
a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hozza:

1. A Kor mány el fo gad ja az e ha tá ro zat mel lék le tét ké -
pe zõ 2008–2010. évek re  szóló kö zép tá vú ter vet a köz igaz -
ga tá si to vább kép zés rõl és ve ze tõ kép zés rõl.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 2003. ja nu ár
1. és 2006. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra  szóló kö zép tá -
vú terv a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga -
tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 1020/2003. (III. 27.) Korm. ha -
tá ro zat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 2020/2008. (II. 23.) Korm. határozathoz

A közigazgatási továbbképzés és vezetõképzés
2008–2010. évekre  szóló középtávú terve

A kö zép tá vú terv ke re té ben – a Ktv., a Ksztv. és az R.
elõ írásainak meg fele lõen – az éves to vább kép zé si ter vek
el ké szí té sé nek alap já ul és se gí té sé re a Kor mány meg ha tá -
roz za a köz tiszt vi se lõk és az ál la mi ve ze tõk to vább kép zé -
sé nek ál ta lá nos cél ja it, a to vább kép zé si rend szer mû kö dé -
sé nek alap el ve it, a ve ze tõ kép zés sel és a köz igaz ga tá si
vizs ga rend szer rel kap cso la tos kor mány za ti igé nye ket.

A kö zép tá vú terv – az R. 8.  § (3) be kez dé sé re fi gye lem -
mel – rög zí ti a ki emelt to vább kép zé si fõ irá nyo kat, a kor -
mány za ti pri o ri tá so kat, il let ve a va la mennyi – vagy több –
ága za tot és az ön kor mány za tok köz tiszt vi se lõ it egy aránt
érin tõ to vább kép zé se ket, a ve ze tõ kép zés és a köz igaz ga tá -
si vizs ga rend szer ki emelt fel ada ta it, va la mint a to vább kép -
zés hez szo ro san kap cso ló dó, a rend szer mû kö dõ ké pes sé -
gét és ha té kony sá gát se gí tõ, a to vább kép zés szín vo na lát
ja ví tó mód szer ta ni feladatokat.

A kö zép tá vú terv al kal ma zá sá ban:

a) 360 fo kos ér té ke lés: a ve ze tõk ér té ke lé se, amely so -
rán az ér té kelt mel lett ki ké rik a fe let tes, a be osz tot tak és a
ve lük azo nos szint en lé võk vé le mé nyét is. Ar ról ad rész le -
tes ké pet, hogy a vizs gált sze mély ön ér té ke lé se mi lyen
szint en áll, kör nye ze te sze rint mennyi re vég zi meg fele lõen 
a mun ká ját, il let ve me lyek azok a kész sé gek, ké pes sé gek,
ame lyek ben még fej lõd nie kell;

b) co a ching: egyé ni, sze mély re sza bott, két em ber kö -
zött ki ala kí tott in ter ak tív fej lõ dés tá mo ga tá si ta nács -
adás/tré ning a tel je sít mény nö ve lé se és a kész sé gek-ké pes -
sé gek fej lesz té se ér de ké ben;

c) kez dõ ve ze tõ: az 1–5 év ve ze tõi gya kor la ti ta pasz ta -
lat tal ren del ke zõ ve ze tõ;

d) kom pe ten cia: a köz igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges tu dás, igaz ga tá si, szak mai, jogi, ide gen nyel vi,
in for ma ti kai stb. kész sé gek, va la mint az al kal ma zást se gí -
tõ vi sel ke dés ele mek és mo ti vá ci ók együt te se, ame lyek fel -
hasz ná lá sá val a köz tiszt vi se lõ ké pes lesz a szak mai fel ada -
tok ered mé nyes el vég zé sé re;

e) kom pe ten cia-ala pú kép zés: olyan kép zés, amely nek
cél ja, hogy a tu dás gya kor la ti al kal ma zá sát (jár tas sá got,
szak mai hoz zá ér tést), vagy is kom pe ten ci át ad jon a hall ga -
tó szá má ra an nak ér de ké ben, hogy nö vel ni tud ja tel je sít -
mé nyét, az elv árt szín vo na lon ele get tud jon ten ni a mun ka -
kö ri fel ada ta i nak;

f) köz pon ti prog ram: a köz igaz ga tá si to vább kép zés or -
szá gos mód szer ta ni köz pont ja ál tal ké szí tett, il let ve ké szít -
te tett egye di to vább kép zé si prog ram (te ma ti ka, tan anyag,
ok ta tói és hall ga tói se géd let), amely nek szer ve zé sé ben a
terv ké szí tõk részt vesz nek, és a le bo nyo lí tá sa ki zá ró lag a
mód szer ta ni köz pont ál tal fel ké szí tett ok ta tók be vo ná sá -
val, a ki dol go zott köz pon ti te ma ti ka alap ján tör tén het;

g) kö te le zõ köz pon ti prog ram: olyan köz pon ti te ma ti -
ká jú prog ram, me lyet a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé ért
fe le lõs ága za ti mi nisz ter, meg ha tá ro zott cél cso port szá má -
ra kö te le zõ rész vé tel mel lett, a to vább kép zé si költ sé gek
tel jes körû biz to sí tá sa mel lett el ren del;

h) köz igaz ga tá si to vább kép zé si pont rend szer: olyan
nyil ván tar tá si rend szer, mely nek cél ja az egyé ni ta nul má -
nyi ter ve zés fel té te le i nek meg te rem té se, a kü lön bö zõ to -
vább kép zé sek egy más hoz il lesz ke dé sé nek elõ se gí té se, a
ta nul má nyi tel je sít mé nyek azo nos szem pon tok alap ján
tör té nõ ér té ke lé se és ké sõb bi be szá mí tá suk le he tõ vé té te le;

i) mo dul rend sze rû kép zés: olyan kép zé si for ma, amely -
nek cél ja, hogy a kü lön bö zõ to vább kép zé si prog ra mok, té -
ma kö rök, szint ek és rend sze rek kö zöt ti át jár ha tó sá got biz -
to sít sa a kép zé si fo lya ma tok egyes ele me i nek össze han -
golt egy más ra épí té sé vel;

j) pi lot prog ram: egy ki fej lesz tett köz pon ti prog ram kí -
sér le ti jel le gû meg valósítása, mely nek so rán a fej lesz tõk
fel mé rik a prog ram cél cso port ál tal tör té nõ fo gad ta tá sát,
meg íté lé sét, s a ta pasz ta la tok ér té ke lé se alap ján ke rül sor a
prog ram vég le ges ki fej lesz té sé re;

k) se ni or ve ze tõ: az 5 évet meg ha la dó ve ze tõi gya kor la -
ti ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ve ze tõ;

l) táv ok ta tás mód szer ta ná ra épü lõ kép zés: a hall ga tó
ön ál ló fel ké szü lé sét spe ci á lis mó don szer kesz tett tan köny -
vek kel, ok ta tó cso ma gok kal, ta nu lá si út mu ta tók kal, az in -
ter net (vagy int ra net) hasz ná la tá val, il let ve tu to ri se gít ség -
gel biz to sí tott kép zés, mely nagy fo kú ön ál ló sá got és a ta -
nu lás iránt erõs mo ti vá ci ót vár el a hall ga tó tól;

m) tu tor: a táv ok ta tá si prog ra mok azon ok ta tó ja, aki
szak mai ol dal ról alap ja i ban is me ri a köz ve tí tett tan anya -
got, és sze mély re  szóló együtt mû kö dé si kap cso lat ban áll a
kép zés ben részt ve võk kel, mely nek ke re té ben tá mo gat ja
õket az is me re tek fel dol go zá sá ban és el sa já tí tá sá ban.

A KÖZIGAZGATÁSI TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJAI
ÉS ALAPELVEI

1. A ma gyar köz igaz ga tás ve ze tõ kép zé si, to vább kép -
zé si és vizs ga rend sze re mû köd te té sé nek kö zép tá vú stra té -
gi ai cél ja te võ le ge sen elõ se gí te ni azt, hogy olyan fel ké -
szült sé gû köz igaz ga tá si kar áll jon a nem zet szol gá la tá ra,
amely a pol gá rok ügye it és a köz igaz ga tás más fel ada ta it,
va la mint az uni ós tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé ge it a fej -
lett köz igaz ga tá si rend sze rek szín vo na lán, a szol gál ta tó
köz igaz ga tás kö ve tel mé nye it ér vé nye sít ve, ha té ko nyan,
ered mé nye sen, pro fesszi o ná li san képes intézni.

2. A to vább kép zés stra té gi ai cél já nak meg valósulása
ér de ké ben a Kor mány az aláb bi fõ cél ki tû zé se ket je lö li ki:

a) a to vább kép zé si rend szer se gít se elõ, hogy a köz -
tiszt vi se lõi kar ma gas szín vo na lon tud ja az eu ró pai uni ós
tag ság ból szár ma zó fel ada to kat és kö te le zett sé ge ket tel je -
sí te ni, a nem ze ti ér de ke ket ma ra dék ta la nul ér vé nye sí te ni,
vál jon ké pes sé a kö zös sé gi tá mo ga tá sok mi nél na gyobb
mér té kû fel hasz ná lá sá ra;
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b) szak ma i lag fel ké szült köz igaz ga tá si kar biz to sít sa
ha zánk so ros EU-el nök sé gé bõl ere dõ fel ada ta i nak ered -
mé nyes el lá tá sát;

c) a köz tiszt vi se lõi kar egé szé ben erõ söd jön a kor -
mány prog ram – eti kus, ha té kony, ügy fél ba rát, költ ség ta -
ka ré kos, kor rup ció men tes, a szol gál ta tó köz igaz ga tás kö -
ve tel mé nye i nek is meg fe le lõ – vég re haj tá sá nak ké pes sé -
ge;

d) a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé si rend sze ré nek az új
tí pu sú egyé ni tel je sít mény ér té ke lé si rend szer rel  való
össze kap cso lá sa se gít se elõ a ve ze tõ kép zé si és a to vább -
kép zé si igé nyek egyén re sza bott, át lát ha tó, a  valóságos el -
vá rá so kat ki elé gí te ni tudó meg ter ve zé sét;

e) a köz igaz ga tá si to vább kép zé si pont rend szer, va la -
mint a kom plex ok ta tás me nedzs ment struk tú ra ki épí té se
te remt se meg a köz tiszt vi se lõk elõ me ne te li rend szer e, va -
la mint a ve ze tõ kép zé si, to vább kép zé si és vizs ga rend szer
kö zöt ti össz han got;

f) a terv idõ szak so rán – az in teg rált hu mán erõ for rás
rend szer be il leszt ve és az egyé ni tel je sít mény ér té ke lés re
ala poz va – erõ sí te ni kell a ve ze tõ-után pót lást szol gá ló to -
vább kép zé sek sze re pét an nak ér de ké ben, hogy ki zá ró lag a
ki emel ke dõ szak mai fel ké szült ség gel, me ne dzse ri kész sé -
gek kel és ké pes sé gek kel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá -
má ra nyíl jon le he tõ ség ve ze tõi pályaútra;

g) a köz igaz ga tá si szer vek kez dõ, il let ve se ni or ve ze tõi
az egy más ra épü lõ, mo dul rend sze rû és kom pe ten cia ala pú
ve ze tõi fel ké szí té se ken – az el mé le ti is me re tek meg szer zé -
sén túl – a ve ze tõi mun ká ban jól hasz nál ha tó gya kor la ti tu -
dás ra, prob lé ma meg ol dás ra stb. te gye nek szert;

h) az ala po zó is me re te ket nyúj tó köz pon ti prog ra mo -
kat, va la mint a nem ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõk fo -
lya ma tos kép zé sét biz to sí tó to vább kép zé se ket to vább kell
fej lesz te ni;

i) az elekt ro ni kus kor mány zás ál ta lá nos és gya kor la ti
is me re te i nek el ter jesz té sé vel ja vul jon a kor sze rû, ha té -
kony köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra ké pes ügy in té zõk szá -
ma;

j) a köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend szer ele me ként
biz to sí ta ni kell, hogy a to vább kép zé si cé lok meg -
valósulásához szük sé ges pénz ügyi, szer ve ze ti, sze mé lyi,
tech ni kai és tech no ló gi ai fel té te lek a meg fe le lõ mi nõ ség -
ben, a jog sza bá lyok ban fog lalt mér ték ben ren del ke zés re
áll ja nak;

k) a terv idõ szak so rán – el sõ sor ban ön fi nan szí ro zás
alap ján – le he tõ vé kell ten ni a pol gár mes te rek és a he lyi
ön kor mány za tok vá lasz tott tiszt ség vi se lõ i nek a to vább -
kép zé si prog ra mok ba  való be kap cso ló dá sát.

3. A köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend szer ha té kony, a
cé lok meg valósulását se gí tõ mû kö dé se so rán a kö vet ke zõ
el ve ket kell ér vé nye sí te ni:

a) Az ál la mi fe le lõs ség vál la lás elve
A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé se el sõ sor ban ál la mi fel -

adat. En nek meg fele lõen év rõl év re – le he tõ leg nor ma tív
mó don – gon dos kod ni kell a rend sze res és szín vo na las

 továbbképzés és az en nek alap ját ké pe zõ kom plex ok ta tás -
me nedzs ment rend szer pénz ügyi fel té te le i nek biz to sí tá sá -
ról.

A Kor mány ál tal vagy az éves to vább kép zé si terv ben el -
ren delt kö te le zõ to vább kép zés költ sé gei a köz pon ti költ -
ség ve tést ter he lik. Az ál la mi költ ség ve té si for rá sok ki egé -
szí té se ként – köz pon ti lag ko or di nál tan – kell igény be ven -
ni az erre a cél ra fel hasz nál ha tó más for rá so kat is (pl. uni ós 
for rá sok, ala pít vá nyok stb.).

A köz tiszt vi se lõ maga is kö te les ön kép zés sel fo lya ma -
to san bõ ví te ni és kor sze rû sí te ni igaz ga tá si-szak mai is me -
re te it. Eh hez kor lá to zott mér ték ben – az ál la mi for rá sok
ki egé szí té se ként – sze mé lyes anya gi hoz zá já ru lá sa is igé -
nyel he tõ a to vább kép zés költ sé ge i hez; el sõ sor ban ak kor,
ha az egyé ni ér de ke a szer ve ze ti nél na gyobb (pl. ide gen -
nyelv-ta nu lás).

Az ál la mi fe le lõs ség vál la lást oly mó don kell ér vé nye sí -
te ni, hogy a to vább kép zé si rend szer min den ele mé ben biz -
to sí tott le gyen a ter vez he tõ ség, az át lát ha tó ság, az el len -
õriz he tõ ség, a mér he tõ ség, és ér vé nye sül jön a köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek be szá mo lá si, tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge a
fel ada tok vég re haj tá sá ról és a köz pén zek cél sze rû, sza -
bály sze rû fel hasz ná lá sá ról.

b) A köz pon ti ko or di ná ció elve
A köz tiszt vi se lõi és az ál la mi ve ze tõi to vább kép zést

szol gá ló köz pon ti for rá sok fel hasz ná lá sát a vo nat ko zó jog -
sza bá lyi elõ írások ér tel mé ben a köz igaz ga tá si to vább kép -
zé sért fe le lõs Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, az 
irá nyí tá sa alatt álló Kor mány za ti Sze mély ügyért Fe le lõs
Ál lam tit kár ság út ján a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ko or di nál ja. A
köz pon ti ko or di ná ció alap já ul szol gá ló ter ve zés al kal má -
val a to vább kép zést is szol gá ló köz pon ti és más for rá sok
(Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Re gi o ná lis Ope ra tív
Prog ram ja és Ope ra tív Prog ram jai stb.) össze han go lá sát
biz to sí ta ni kell.

A pol gár mes te rek és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
is me re te i nek bõ ví té sét szol gá ló to vább kép zé se ket – a köz -
igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs mi nisz ter be vo ná sá -
val – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter szak -
mai irá nyí tá sa mel lett szük sé ges vég re haj ta ni.

c) A terv sze rû ség elve
A köz igaz ga tá si to vább kép zés és a ve ze tõ kép zés ter ve -

zé se a Kor mány kö zép tá vú ter vé ben meg ha tá ro zott fõ cé -
lok és fel ada tok figye lembe véte lével, éves ter vek ke re té -
ben tör té nik. Az éves ter vek ben nem sze rep lõ to vább kép -
zé sek re ki vé te le sen, a terv ké szí tõ szer vek kel, il let ve a köz -
igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyez tet ve 
csak ak kor ke rül het sor, ha a terv ké szí tés idõ sza ká ban nem 
volt elõ re lát ha tó a to vább kép zé si fel adat szük sé ges sé ge.

A köz igaz ga tá si szer vek a he lyi éves to vább kép zé si ter -
ve ket az egyé ni fej lesz té si cé lok alap ján meg ha tá ro zott to -
vább kép zé si szük ség le tek figye lembe véte lével ké szí tik el. 
A to vább kép zé si ter vek össze ál lí tá sa so rán kü lön fi gyel -
met kell for dí ta ni a gaz da sá gos ság ra és a mun ka idõ alap kí -
mé lé sé re. A terv sze rû ség el vét – egyé ni és szer ve ze ti szint -
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en egy aránt – fo ko zot tab ban jut tat ja ér vény re a szük sé ges
fel té te lek biz to sí tá sa függ vé nyé ben fo ko za to san be ve ze -
ten dõ köz igaz ga tá si to vább kép zé si pont rend szer.

d) A mi nõ ség biz to sí tás elve
Az éves ter vek ben sze rep lõ prog ra mok az R.-ben fog lalt

szak mai-mód szer ta ni mi nõ ség biz to sí tá si elõ írások messze -
me nõ figye lembe véte lével ké szül nek. Az elv ér vény re ju tá -
sát a prog ram mi nõ sí té si rend szer és a mo ni tor ing-rend szer
szol gál ja.

e) A tá jé ko zott ság biz to sí tá sá nak elve
A to vább kép zé si te vé keny ség min den fá zi sá ban (ter ve -

zés, szer ve zés, nyil ván tar tás, el len õr zés, ér té ke lés) elég sé -
ges mér té kû in for má ci ót kell biz to sí ta ni a fel adat el lá tás -
hoz a cé lok, az igé nyek, a tar ta lom, a for mák, a részt ve võk, 
a költ sé gek és for rá sok stb. vo nat ko zá sá ban.

En nek ér de ké ben a to vább kép zé si le he tõ sé gek rõl, a fel -
hasz nál ha tó for rá sok ról, a to vább kép zé sek tar tal má ról,
kö ve tel mé nye i rõl és le bo nyo lí tó i ról a Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
hon lap ján a „fel hasz ná ló” köz igaz ga tá si szer vek, il let ve
köz tiszt vi se lõk szá má ra elég sé ges mennyi sé gû és rész le te -
zett sé gû in for má ci ót biz to sít.

f) A ha té kony ság és ered mé nyes ség elve
A köz igaz ga tá si to vább kép zést szol gá ló köz pon ti for rá -

sok fel hasz ná lá sát a köz igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs 
mi nisz ter ko or di nál ja. A to vább kép zé sek ter ve zé se so rán a 
köz pon ti és más for rá sok (uni ós for rá sok, ala pít vá nyok
stb.) össze han go lá sát biz to sí ta ni kell, to váb bá a to vább -
kép zé sek ha té kony sá gá nak és az ered mé nyek mé ré sé rõl a
köz igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs mi nisz ter monito -
ring-rendszer ki épí té sé vel és mû köd te té sé vel fo lya ma to -
san gon dos ko dik.

g) A pri o ri tás elve
A terv idõ szak so rán a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá -

sok oda íté lé sé nél – az egyéb kö ve tel mé nyek nek  való meg -
fe le lés ese tén – el sõbb sé get él vez nek azok a to vább kép zé -
si prog ra mok, ame lye ket az éves ter ve zé si irány el vek ben a 
köz igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs mi nisz ter – az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – meg ha tá roz. En nek so rán figye lembe kell ven ni a
terv ké szí tõk (köz pon ti szer vek, köz igaz ga tá si hi va ta lok)
ál tal a tel je sít mény ér té ke lés so rán fel szín re ke rült egyé ni
kép zé si és kom pe ten cia-fej lesz té si igé nye ket.

h) Az ön kép zés elve
A köz tiszt vi se lõ a köz tiszt vi se lõi élet pá lya ak tív tar ta -

ma alatt fo lya ma tos ön kép zés sel is ké szül fel ada tai ha té -
kony, tör vényes és ügy fél ba rát el lá tá sá ra; nyel vi és egyéb
kép zé sé hez mun kál ta tó ja és az egyé ni ér dek je len tõ sé gé -
hez mér ten ön ma ga is hoz zá já rul.

i) Kor sze rû ség és mo der ni zá ció elve
A Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um ál tal mi nõ -

sí tett köz igaz ga tá si és ve ze tõ kép zé si prog ra mok kö zött
olyan to vább kép zé se ket is biz to sí ta ni kell, ame lyek gyors,
ha té kony, a szá mí tás tech ni ka esz kö ze it fel hasz nál ni tudó,
az elekt ro ni kus ügy in té zé sen ala pu ló köz igaz ga tás ki ala -
kí tá sá hoz já rul nak hoz zá.

A KÖZÉPTÁVÚ TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK
INTÉZKEDÉSI  TERVE

A stra té gi ai cél ki tû zés az uni ós is me re tek fej lesz té se, a
kor sze rû ve ze tõ kép zé si és ve ze tõ-után pót lá si is me re tek, a
he lyi ön kor mány za tok ese té ben a ko di fi ká ci ós és a ha tó sá -
gi mun kát se gí tõ ké pes sé gek fej lesz té se ré vén; míg a mód -
szer ta ni fel ada tok ese té ben az egyé ni tel je sít mény ér té ke -
lés alap ja i ra épí tett, a to vább kép zé si igé nyek egyé ni fej -
lesz té si cé lok kal  való össz hang ját le he tõ vé tevõ, kor sze rû
táv ok ta tá si mód sze rek re is épí tõ terv sze rû to vább kép zé si
rend szer ki ala kí tá sá val, va la mint az elõ me ne te li rend szer -
nek és a fej lesz té si cé lok kal össz hang ban álló, a to vább -
kép zé se ken  való rész vé te li ér de kelt sé gét meg te rem tõ köz -
igaz ga tá si to vább kép zé si pont rend szer ki ala kí tá sá val tel -
je sül.

I. Az európai uniós tagsággal összefüggõ 
közigazgatási továbbképzés középtávú

 feladatai

A terv idõ szak alatt ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a
köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má nyá nak eu ró pai uni ós szak -
mai fel ké szí té sé re, kü lö nös te kin tet tel az Eu ró pai Unió
2010–2011-es spa nyol–bel ga–ma gyar cso por tos el nök sé -
gé re. Je len in téz ke dé si terv ha tá lya nem ter jed ki az el nök -
ség ben részt ve võk kép zé sé re; azt a kü lön el fo ga dott EU
el nök sé gi kép zé si stra té gi á nak meg fele lõen a 2249/2007.
(XII. 23.) Korm. ha tá ro zat 4. pont já ban fog lal tak sze rint
kell meg szer vez ni és le bo nyo lí ta ni.

A meg ha tá ro zott cél el éré se ér de ké ben:

a) A kö zép tá vú terv idõ sza ká ban re gi o ná lis és he lyi
szint en is biz to sí ta ni kell az ál ta lá nos uni ós, il let ve uni ós
szak po li ti kai is me re tek és ka pa ci tás fej lesz té si le he tõ sé gek 
fo lya ma tos bõ ví té sét.

Fe le lõs: a prog ra mok biz to sí tá sá ért:
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 
 a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor mány za ti
 Sze mély ügyért Fe le lõs Ál lam tit ká ra út ján
kül ügy mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok biz to sí tá sá ra: fo lya ma tos
az éves to vább kép zé si ter vek ren del ke zé sei
 sze rint

b) A köz igaz ga tás min den szint jén ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a nyelv is me ret fej lesz té sé re. En nek ke re té -
ben a táv ok ta tás mód szer ta ná ra ala poz va, tu to ri tá mo ga -
tás sal kell biz to sí ta ni az egyé ni kép zé si le he tõ sé ge ket és
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igé nye ket, ja ví ta ni kell a köz tiszt vi se lõk né met, an gol,
fran cia ide gen nyel vi tu dá sát.

Fe le lõs: a) a prog ra mok ren del ke zés re bo csá tá sá ért:
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
  és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
b) a prog ra mok fel hasz ná lá sá ért az éves 
 to vább kép zé si ter vek ben:
  érin tett mi nisz te rek, köz pon ti köz igaz-
  ga tá si szer vek, köz igaz ga tá si hi va ta lok
  ve ze tõi

Ha tár idõ: a prog ra mok ren del ke zés re bo csá tá sa: 
 2008. jú li us 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

c) A terv idõ szak elsõ fe lé ben ki kell dol goz ni – a meg -
lé võ prog ra mo kat to vább fej leszt ve – az uni ós tá mo ga tá si
rend szer meg is me ré sét biz to sí tó to vább kép zé si prog ra -
mot, mely be mu tat ja az egyes tá mo ga tá si for rá sok hoz kap -
cso ló dó prog ram ké szí té si és pá lyá za ti, pá lyáz ta tá si tech ni -
kák mód szer ta nát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2008. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

d) A köz igaz ga tá si ver seny vizs ga és szak vizs ga ke re té -
ben biz to sí ta ni kell, hogy va la mennyi új on nan be lé põ köz -
tiszt vi se lõ – a vizs gák kö ve tel mény rend sze ré hez iga zo dó
mér té kû – az Eu ró pai Uni ó val össze füg gõ szer ve ze ti és
jogi alap is me re tek kel ren del kez zen.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos

II. A közigazgatási vezetõképzés 
és vezetõ-utánpótlásképzés középtávú feladatai

A terv idõ szak ban meg kell erõ sí te ni, és hang sú lyos
elem mé kell ten ni a köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zést. Ez a ve -
ze tõk, va la mint a ve ze tõi be osz tás ra as pi rá ló köz tiszt vi se -
lõk szak mai és ve ze té si-szer ve zé si is me re te i nek bõ ví té sét,
to váb bá ve ze tõi kom pe ten ci á ik fej lesz té sét je len ti, fi gye -
lem mel arra, hogy õk az egyes köz igaz ga tá si szer ve ken be -
lü li kul tú ra vál tás le té te mé nye sei. Egy más ra épü lõ, mo dul -
rend sze rû és kom pe ten cia ala pú prog ra mok ki dol go zá sá -

val kell biz to sí ta ni az egyé ni tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szer alap ján ki vá lasz tott, a ve ze tõ-után pót lás kép zés be be -
vont köz tiszt vi se lõk, to váb bá a kez dõ (1–5 éves ve ze tõi
gya kor lat tal ren del ke zõ) ve ze tõk, va la mint a se ni or ve ze -
tõk fel ké szí té sét.

a) Az ál ta lá nos és a spe ci á lis köz igaz ga tá si ve ze té si is -
me re tek, il let ve gya kor lat meg szer zé se cél já ból a mi nisz -
té ri u mok és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a kor mány hi va ta -
lok, a köz pon ti hi va ta lok, az ál lam igaz ga tás te rü le ti, va la -
mint he lyi szer vei, to váb bá az ön kor mány za ti igaz ga tás -
ban dol go zó ve ze tõk szá má ra dif fe ren ci ált for má ban és
tar ta lom mal biz to sí ta ni kell:

aa) az új tí pu sú egyé ni tel je sít mény ér té ke lés so rán
meg ha tá ro zott fej lesz té si cé lok tel je sü lé sét le he tõ vé tévõ
ve ze tõi kom pe ten cia fej lesz tõ kép zé sek és tré nin gek meg -
tar tá sát. E fel ké szí té sek nél igény be le het ven ni a Köz igaz -
ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um ál tal mi nõ sí tett prog ra -
mo kat is;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sa a köz pon ti köz-
 igaz ga tás ban fog lal koz ta tott ve ze tõk 
 szá má ra: 2008. de cem ber 31.
a prog ra mok ki dol go zá sa az ál lam igaz ga tás
 te rü le ti-he lyi köz igaz ga tás ban fog lal koz-
 ta tott ve ze tõi szá má ra: 2008. de cem-
 ber 31.

ab) a stra té gi ai em ber i erõ for rás me nedzs ment el vei
sze rint mû kö dõ in teg rált em ber i erõ for rás-gaz dál ko dá si
rend szer alap ja i nak meg is me ré sét szol gá ló új tí pu sú egyé -
ni tel je sít mény ér té ke lé si, ve ze tõi co a ching és ve ze tõ ki vá -
lasz tá si tré nin gek meg tar tá sát, to váb bá 360 fo kos ve ze tõ -
ér té ke lés kö te le zõ köz pon ti prog ram kén ti fo ko za tos le bo -
nyo lí tá sát;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: prog ra mok ki dol go zá sa a köz pon ti köz igaz-
 ga tás ban fog lal koz ta tott ve ze tõk szá má ra:
 2008. jú ni us 30.
prog ra mok ki dol go zá sa az ál lam igaz ga tás
 te rü le ti-he lyi és ön kor mány za ti igaz ga tás-
 ban fog lal koz ta tott ve ze tõi szá má ra: 
 2008. szep tem ber 30.

ac) az új tí pu sú egyé ni tel je sít mény ér té ke lés ered mé -
nye ként ve ze tõ-után pót lás ba be vont, il let ve a kez dõ ve ze -
tõk fel ké szí té sét szol gá ló kép zé sek kö te le zõ köz pon ti
prog ram ként tör té nõ le bo nyo lí tá sát. E fel ké szí té sek tar tal -
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mi ki ala kí tá sá hoz fel le het hasz nál ni a Köz igaz ga tá si To -
vább kép zé si Kol lé gi um ál tal ko ráb ban mi nõ sí tett ve ze tõ -
kép zé si mo du lo kat;

Fe le lõs: a) a mo dul rend sze rû kép zés ki ala kí tá sá ra:
 Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
  a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
  és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont 
  be vo ná sá val
b) a prog ra mok al kal ma zá sá ra:
 az éves to vább kép zé si ter vek ké szí té sé re
 kö te le zett köz igaz ga tá si szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sa a köz pon ti 
 és te rü le ti köz igaz ga tás ban fog lal koz ta tott
 ve ze tõk szá má ra: 2008. szep tem ber 1.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

ad) a ve ze tõ-után pót lás, il let ve a kez dõ ve ze tõk kép zé -
sé re épü lõ se ni or ve ze tõk to vább kép zé sé nek kö te le zõ köz -
pon ti prog ram ként tör té nõ ki dol go zá sát és be ve ze té sét.
E fel ké szí té sek tar tal mi ki ala kí tá sá hoz fel le het hasz nál ni a 
Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um ál tal ko ráb ban
mi nõ sí tett ve ze tõ kép zé si mo du lo kat.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2008. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

b) A jegy zõk – mint a he lyi ön kor mány za tok spe ci á lis
szak mai fel ké szült sé get igény lõ ve ze tõi – to vább kép zé se
ke re té ben:

ba) a ki dol go zott köz pon ti prog ram alap ján fo lya ma to -
san gon dos kod ni kell a jegy zõk jog al ko tá si mód szer ta ni
fel ké szí té sé rõl;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2008. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

bb) to vább kép zé si prog ra mok kal kell biz to sí ta ni, hogy
a jegy zõk a ha tó sá gi mun ka irá nyí tá sá hoz szük sé ges szak -
mai is me re te ket – táv ok ta tá si mód szer re is ala poz va – el -
sa já tít has sák;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2009. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

bc) köz pon ti prog ram fej lesz té sé vel tá mo gat ni kell az
egyé ni tel je sít mény ér té ke lé si rend szer mód szer ta ná nak
he lyi ön kor mány za tok nál tör té nõ ered mé nyes be ve ze té sét
és al kal ma zá sát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2009. má jus 1.
a prog ra mok vég re haj tá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

III. Az állami vezetõk továbbképzése

A kép zé si prog ra mok biz to sí tá sa kor e sze mé lyi kör ben
fi gye lem mel kell len ni az ál la mi ve ze tõk egyé ni to vább -
kép zé si igé nye i re, il let ve fo ko za to san tö re ked ni kell a
mun ka idõ alap kí mé lõ táv ok ta tá sos kép zé si for ma el fo gad -
ta tá sá ra és el ter jesz té sé re is. Ezért fel kell mér ni az ál la mi
ve ze tõk to vább kép zé si igé nye it, az ered mé nyek hez il leszt -
ve ki kell dol goz ni a ru gal mas ta nu lá si le he tõ sé get, az
egyé ni e sí tett fel ké szü lést biz to sí tó, a táv ok ta tás mód szer -
ta ná ra épü lõ, tu tor ral tá mo ga tott to vább kép zé si prog ra mo -
kat, va la mint kom pe ten cia fej lesz tõ tré nin ge ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a kép zé si igé nyek fel mé ré sé re:
 2008. má jus 1., ezt köve tõen új ál la mi
 ve ze tõk re, il let ve fel adat kör vál to zá sa
 ese tén fo lya ma tos
a prog ra mok ki dol go zá sá ra:
 2008. de cem ber 31.

IV. A közigazgatási vizsgarendszerrel kapcsolatos
feladatok

A köz igaz ga tá si vizs ga rend szer ke re té ben kell biz to sí -
ta ni a köz tiszt vi se lõk köz igaz ga tás sal kap cso la tos alap is -
me re te i nek el sa já tí tá sát. Az egyes vizs gák kö ve tel mény -
rend sze rét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az fi gye lem mel le -
gyen az ál la mi és az ön kor mány za ti igaz ga tás ban fog lal -
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koz ta tott köz tiszt vi se lõk gyak ran el té rõ jel le gû szük ség le -
te i re. A rend szer to vább fej lesz té sét az te szi szük sé ges sé,
hogy a vizs gá ra  való fel ké szü lés mun ka idõ alap kí mé lõ
mó don, kor sze rû táv ok ta tá si mód sze rek re is épül hes sen; a
szá mon ké rés so rán pe dig hang sú lyos sá vál jon az el mé le ti
is me re tek gya kor lat ban tör té nõ al kal ma zá sát mérõ szá -
mon ké ré si for mák al kal ma zá sa.

A cé lok el éré se ér de ké ben:

a) Ki kell dol goz ni a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga kö -
ve tel mény rend sze rét, tan anya gát, a vizs gá ra tör té nõ fel ké -
szí tés és a vizs ga mód szer ta nát. A mód szer tan ki dol go zá sa 
so rán épí te ni kell a köz igaz ga tá si hi va ta lok, a köz pon ti
köz igaz ga tá si szer vek vizs ga szer ve zé si ta pasz ta la ta i ra és a 
táv ok ta tá si for ma kí nál ta ru gal mas fel ké szü lé si és vizs gáz -
ta tá si le he tõ sé gek re is.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
  be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. jú li us 31.

b) A köz igaz ga tá si szak vizs gát – a köz igaz ga tá si hi va -
ta lok, a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek és a be vont szak ér -
tõk ál tal ja va solt szak mai-mód szer ta ni vál toz ta tá sok ra fi -
gye lem mel – fo ko za to san át kell ala kí ta ni. A fel ké szü lé si
és a vizs ga kö ve tel mé nyek össze ál lí tá sa so rán dif fe ren ci ál -
tan kell ke zel ni az ál la mi és az ön kor mány za ti igaz ga tás is -
me ret- és fel adat rend sze rét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: az új tí pu sú szak vizs ga szer ve zé sé re: 
 2009. szep tem ber 1.

c) A köz igaz ga tá si szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szü lést, a
je len le gi fel ké szü lé si mód szer tan mel lett – a mun ka idõ -
alap kí mé lé se cél já ból – táv ok ta tá si prog ra mok ki dol go zá -
sá val, tu to ri há ló zat ki épí té sé vel is elõ kell se gí te ni.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 1.

V. A több ágazatot érintõ (állandó)
 továbbképzések

A je lent ke zõ to vább kép zé si igé nyek ki elé gí té se ér de ké -
ben a köz igaz ga tá si to vább kép zés rend sze ré ben biz to sí ta -
ni kell a köz igaz ga tás ha té kony, tör vényes, ügy fél ba rát
mû kö dé sét se gí tõ ál lan dó to vább kép zé si prog ra mo kat.
 Ennek ér de ké ben – el sõ sor ban a nem ve ze tõ be osz tás ban

fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk szá má ra – a kö vet ke zõ ál -
lan dó to vább kép zé si prog ra mo kat kell ki dol goz ni, il let ve
to vább fej lesz te ni és az igé nyek nek meg fele lõen meg szer -
vez ni:

1. A ha tó sá gi jog al kal ma zást vég zõ köz tiszt vi se lõk
szá má ra a jog al kal ma zás gya kor la ti ta pasz ta la ta i val ki egé -
szít ve, to vább kell fej lesz te ni a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vényhez (Ket.) kap cso ló dó köz pon ti prog ra mo -
kat.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ram to vább fej lesz té sé re: a Ket. 
 fe lül vizs gá la tát köve tõen azon nal
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

2. A te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint a he lyi
ön kor mány za tok köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí ta ni kell a
ki emelt je len tõ sé gû ha tó sá gi ügyek el já rá si sza bá lya i nak
kész ség szin tû meg is me ré sét biz to sí tó to vább kép zé si prog -
ram ja it.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2010. már ci us 1.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

3. Va la mennyi köz tiszt vi se lõ szá má ra hoz zá fér he tõ vé
kell ten ni a köz tiszt vi se lõi élet pá lya jogi sza bá lyo zá sá val
kap cso la tos ha tá lyos is me re te ket. A köz igaz ga tás ba be lé -
põ köz tiszt vi se lõk szá má ra a köz igaz ga tá si vizs ga rend szer 
ke re tei kö zött kell biz to sí ta ni a köz szol gá la ti jog vi szony
sza bá lyo zá sá val kap cso la tos alap ve tõ is me re tek meg szer -
zé sét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ram ki dol go zá sá ra: 2008. má jus 31.
a prog ram al kal ma zá sá ra: az éves 
 to vább kép zé si ter vek ren del ke zé sei
 sze rint

4. A köz igaz ga tá si mun ka ha té kony el lá tá sa ér de ké ben
biz to sí ta ni kell va la mennyi nem ve ze tõ mun ka kör ben dol -
go zó köz tiszt vi se lõ szá má ra an nak a le he tõ sé gét, hogy az új

60 HATÁROZATOK TÁRA 2008/7. szám



tí pu sú egyé ni tel je sít mény ér té ke lés so rán meg ha tá ro zott
fej lesz té si cé lok tel je sü lé sé hez szük sé ges kom pe ten cia fej -
lesz tõ to vább kép zé se ken és tré nin ge ken részt ve hes sen. E
fel ké szí té sek nél igény be le het ven ni a Köz igaz ga tá si To -
vább kép zé si Kol lé gi um ál tal mi nõ sí tett prog ra mo kat is.

Fe le lõs: az éves to vább kép zé si ter vek el ké szí té sé ért
 fe le lõs szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves to vább-
 kép zé si ter vek ren del ke zé sei sze rint

5. A terv idõ szak elsõ fe lé ben ki kell dol goz ni és az
ügy in té zõk szé les kö ré ben hoz zá fér he tõ vé kell ten ni az
elekt ro ni kus kor mány zás ál ta lá nos és gya kor la ti is me re te it 
be mu ta tó to vább kép zé si prog ram ja it.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2009. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

6. Köz pon ti prog ram ki mun ká lá sá val biz to sí ta ni kell,
hogy kü lö nö sen az ön kor mány za tok nál al kal ma zott azon
nem jegy zõi mun ka kör ben dol go zó köz tiszt vi se lõk, akik
ko di fi ká ci ós fel ada to kat is el lát nak, jog al ko tá si mód szer -
ta ni fel ké szí té sen részt ve hes se nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ra mok ki dol go zá sá ra: 2008. de cem-
 ber 31.
a prog ra mok al kal ma zá sá ra: az éves ter vek
 ren del ke zé sei sze rint

7. Ki kell dol goz ni a köz igaz ga tá si to vább kép zés ben
köz re mû kö dõ ok ta tók kal, tré ne rek kel, tu to rok kal szem be -
ni mi nõ sé gi, szak mai kö ve tel mé nye ket, és köz pon ti to -
vább kép zé si prog ram alap ján – a táv ok ta tás mód sze re i re is 
tá masz kod va – meg kell szer vez ni az ok ta tók nak, tré ne -
rek nek és tu to rok nak a kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ is -
me re te ket, kész sé ge ket fej lesz tõ fo lya ma tos to vább kép zé -
si le he tõ sé ge ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá ra: 2008. szep-
 tem ber 1.
az ok ta tók fel ké szí té se: az igé nyek 
 függ vé nyé ben fo lya ma to san

8. Aján lás se gít sé gé vel a köz igaz ga tá si szer vek kö ré -
ben ál ta lá no san is mert té kell ten ni a gya kor nok kép zés
mód szer ta nát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ram ki dol go zá sá ra: 2009. már ci us 15.
a prog ram al kal ma zá sá ra: az éves ter vek 
 ren del ke zé sei sze rint

VI. A továbbképzéssel összefüggõ módszertani
 feladatok

A ter ve zé si idõ szak mód szer ta ni fel ada ta i nak kö zép -
pont já ban – a kor sze rû in teg rált em be ri-erõ for rás gaz dál -
ko dá si rend szer ki ala kí tá sá ra is fi gye lem mel – az új ala -
pok ra he lye zett ter ve zé si meg ol dás, il let ve gya kor lat, az
e-le ar ning gel tá mo ga tott táv ok ta tás ki ter jesz té se, a kom -
plex ok ta tás me nedzs ment lét re ho zá sa, a mo ni tor ing-rend -
szer ki épí té se, va la mint a mi nõ ség biz to sí tá si szem pon to -
kat ha té ko nyan ér vény re jut ta tó prog ram mi nõ sí té si rend -
szer ki fej lesz té se áll.

1. A terv idõ szak elsõ fe lé ben – fi gye lem mel az új tí pu -
sú egyé ni tel je sít mény ér té ke lés fo lya ma to san bõ vü lõ al -
kal ma zá sá ra is – fe lül kell vizs gál ni és át kell ala kí ta ni a to -
vább kép zé si ter ve zés mód szer ta nát, il let ve a ter ve zés gya -
kor la tát. E te vé keny ség so rán biz to sí ta ni kell az egyé ni fej -
lesz té si cé lok ra épü lõ, a szer ve ze ti ér de kek kel is össz -
hang ban álló to vább kép zé si igé nyek meg je le né sét le he tõ -
vé tevõ ter ve zé si me tó dus meg ho no sí tá sát. A to vább kép -
zé si rend szer jel zett igé nyek sze rin ti mû köd te té se ér de ké -
ben ki kell dol goz ni és be kell ve zet ni azt a köz igaz ga tá si
to vább kép zé si pont rend szert, amely a szük sé ges fel té te lek
meg te rem té sé vel fo ko za to san be ve ze ten dõ kom plex ok ta -
tás me nedzs ment rend szer fon tos épí tõ ele me lesz. A ter vek 
el ké szí té sét ter ve zé si irány el vek ki adá sá val kell se gí te ni.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a ter ve zé si mód szer tan fe lül vizs gá la tá ra:
 2008. de cem ber 31.
a ter ve zé si irány el vek el ké szí té sé re: 
 tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 1.

2. A mo ni tor ing-rend szer mû köd te té se
A to vább kép zé si rend szer mû kö dõ ké pes sé gé nek, fo lya -

ma tos fej lesz té sé nek és ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben – a be ve ze ten dõ kom plex ok ta tás me ne dzse lé si
rend szer ál tal nyert ada tok ra ala poz va –, mo ni tor ing-rend -
szert kell ki dol goz ni, majd al kal maz ni. Biz to sí ta ni kell,
hogy a hu mán- és költ ség ve té si erõ for rá sok csak a mo ni -
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tor ing-rend szer ered mé nye i vel iga zolt, ha té kony és ered -
mé nyes to vább kép zé si igé nyek ki elé gí té sé re össz pon to -
sul ja nak.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. Az e-le ar ning gel tá mo ga tott táv ok ta tá si rend szer fej -
lesz té se és fo ko za tos ki ter jesz té se a köz igaz ga tá si ve ze tõ -
kép zé si, to vább kép zé si és vizs ga rend szer meg ha tá ro zott
te rü le te i re.

A táv ok ta tá si mód sze rek re épí tett köz igaz ga tá si to vább -
kép zés le he tõ sé get kí nál arra, hogy egyé ni ta nu lás sal, és az 
azt tá mo ga tó tu to ri rend szer rel le hes sen el sa já tí ta ni az is -
me re te ket.

A terv idõ szak elsõ fe lé ben – a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont ban
meg kez dett mun kák ra ala poz va – biz to sí ta ni kell, hogy a
Táv ok ta tá si Iro da szol gál ta tá sa it, a táv ok ta tás mód szer ta -
ná ra épít ve ki fej lesz tett prog ra mo kat a köz tiszt vi se lõk szé -
les ré te ge igény be ve hes se.

A cé lok el éré se ér de ké ben:

a) Meg kell ha tá roz ni azon is me re tek kö rét, ame lyek
át adá sá ban a táv ok ta tá si for ma ha té ko nyan al kal maz ha tó,
és fo lya ma to san gon dos kod ni kell a meg fe le lõ prog ra mok
ki dol go zá sá ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a táv ok ta tás sal ok ta tott prog ra mok 
 meg ha tá ro zá sá ra: 2008. de cem ber 31.
a prog ra mok fej lesz té sé re: fo lya ma tos

b) Aján lás ki dol go zá sá val szé les kör ben is mert té kell
ten ni az új tí pu sú kép zé si for ma mód szer ta ni alap ja it, kü -
lö nös fi gye lem mel azok ra az elõ nyök re, me lyek kel a köz -
tiszt vi se lõk ha té ko nyan fej leszt he tik is me re te i ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

c) Az in gye nes e-le ar nin ges ke ret rend szer adap tá lá sá -
val kell elõ se gí te ni a köz tiszt vi se lõk szé les köre szá má ra a
kor sze rû, mun ka idõ alap-kí mé lõ, tu to ri há ló zat tal tá mo ga -
tott táv ok ta tá si rend szer hez  való hoz zá fé rést.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. A köz igaz ga tás ban al kal ma zott kez dõ ve ze tõk kép -
zé sét és a ta pasz ta lat tal ren del ke zõ „se ni or” ve ze tõk to -
vább kép zé sét szol gá ló kom pe ten cia ala pú mo du lá ris rend -
sze rû fel ké szí té si struk tú ra mód szer ta nát ki kell dol goz ni,
majd en nek kont roll já ra pi lot prog ra mo kat kell tar ta ni a
cél cso por tok szá má ra. Ezek ked ve zõ ta pasz ta la tai után ke -
rül het sor a ve ze tõ kép zés és a ve ze tõi to vább kép zés mo -
dul ja i nak rend szer sze rû ok ta tá sá ra.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

5. To vább kép zé si prog ram vá lasz ték bõ ví té se és fo lya -
ma tos kor sze rû sí té se

a) An nak ér de ké ben, hogy a kö zép tá vú terv ben sze rep -
lõ ki emelt és ál lan dó to vább kép zé si cé lok meg -
valósításához meg fe le lõ szá mú, mi nõ sí tett kép zé si prog -
ram áll jon ren del ke zés re, a Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont, a Köz -
igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um pá lyá za ti fel hí vá sa
alap ján fo lya ma to san biz to sít ja a prog ra mok ké szí té sé nek, 
be nyúj tá sá nak és mi nõ sí té sé nek le he tõ sé gét. A Köz igaz -
ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um a mi nõ sí té si el já rás dif -
fe ren ci ált át ala kí tá sá val ösz tön zi az ága za ti szak mai kép -
zé sek to vább kép zé si rend szer be tör té nõ integrálását.

A mo ni tor ing-rend szer re épít ve és szé les körû adat gyûj -
tés re tá masz kod va ki kell ala kí ta ni a to vább kép zé si prog -
ra mok re fe ren cia-adat bá zi sát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a prog ram mi nõ sí té si el já rás meg újí tá sa:
 2008. de cem ber 31.
a re fe ren cia adat bá zis ki épí té se: 
 2008. de cem ber 31.

b) A ko ráb bi idõ szak ban ki mun kált vizs ga- és tan anya -
gok tar tal mi és mód szer ta ni fej lesz té sét, va la mint a fel -
hasz ná lók ál tal igé nyelt új is me ret hor do zók ki dol go zá sát,
il let ve meg íra tá sát fo lya ma tos fel adat ként kell ke zel ni.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. A köz igaz ga tá si to vább kép zés ben fel hasz nált prog -
ra mok kal szem be ni mi nõ sé gi el vá rá sok te kin te té ben a ter -
ve zé si idõ szak elsõ fe lé ben to vább kell fej lesz te ni a to -
vább kép zé si prog ra mok szak mai el len õr zé sé nek szem -
pont rend sze rét, do ku men tá ci ós rend sze rét és el já rá si rend -
jét. A prog ra mok mi nõ sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
 folyamatosan gon dos kod ni kell egy rész rõl a prog ra mok
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mi nõ sí té si el já rá sá ban részt vevõ szak ér tõk kép zé sé rõl,
más rész rõl a prog ra mok ok ta tó i nak szi go rú szak mai-mód -
szer ta ni kö ve tel mé nyek alap ján tör té nõ ki vá lasz tá sá ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7. Meg kell te rem te ni és fo lya ma to san biz to sí ta ni kell a 
köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend szer mû kö dé sé nek és
fej lesz té sé nek nor ma tív fi nan szí ro zá sát. En nek ér de ké ben
ja vas la tot kell ki dol goz ni a fi nan szí ro zás új rend sze ré re és
fo ko za tos be ve ze té sé re.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: ja vas lat ki dol go zá sá ra: 2008. jú ni us 30.
az új fi nan szí ro zá si rend szer be ve ze té sé re:
 2009. ja nu ár 1.

8. Ki kell dol goz ni azt a szak mai ja vas la tot, mely a köz -
tiszt vi se lõi tör vény ren del ke zé se i hez il lesz ked ve, meg te -
rem ti a köz tiszt vi se lõk elõ me ne te li rend szer e és a to vább -
kép zé si rend szer egy más ra épü lé sét biz to sí tó köz igaz ga tá -
si to vább kép zé si pont rend szert, va la mint be ve ze té sé nek
fá zi sa it.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a jog sza bá lyi ala pok ki dol go zá sá ra: 
 2009. már ci us 31.
a köz igaz ga tá si pont rend szer fo ko za tos 
 be ve ze té sé re: 2010. ja nu ár 1-jé tõl

9. Le he tõ sé get kell biz to sí ta ni a he lyi ön kor mány za tok
pol gár mes te rei és a kép vi se lõ tes tü let tag jai szá má ra, hogy 
be kap cso lód has sa nak a táv ok ta tás mód sze re i re épü lõ
prog ra mok ba, igény be ve hes sék az e-le ar nin ges ke ret -
rend szert.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: a táv ok ta tá si prog ra mok, va la mint 
 a ke ret rend szer fej lesz té sét köve tõen
 azon nal

10. A terv idõ szak alatt ki kell épí te ni a köz igaz ga -
tás-tu do mány és a fel nõtt kép zés te rü le tét mû ve lõ, va la -
mint az ál la mi fenn tar tá sú ok ta tá si in téz mé nyek és a köz -
igaz ga tá si to vább kép zé sért fe le lõs mód szer ta ni köz pont
kö zöt ti szak mai együtt mû kö dé si ke re te ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

11. A köz igaz ga tá si to vább kép zé si rend szer költség-
 hatékony mû köd te té se, a mun ka idõ alap vé del me, a fel ké -
szí té sek ala nya i nak ér de kelt té té te le cél já ból, to váb bá az
ok ta tás me nedzs ment ka pa ci tá sa i nak sta bi li zá lá sa,  illetve
jobb ki hasz ná lá sa cél já ból in do kolt a köz igaz ga tá si hi va -
ta lok bá zi sán már ko ráb ban ki épült to vább kép zé si in téz -
mény há ló za tot – az anya gi, az inf ra struk tu rá lis és a hu mán
fel té te lek biz to sí tá sa ré vén – sta bi li zál ni, tevékeny ségi
 körét ki ter jesz te ni és az irá nyí tá sát, ko or di ná ci ó ját  ellátó
Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont aka dé mi ai jel le gû mû kö dés irá nyá ba fej -
lesz te ni.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a ja vas lat ki dol go zá sá ra: 2008. de cem ber 31.
az in téz mény há ló zat ki épí té sé re: 
 2010. ja nu ár 1.

12. Az új ala pok ra he lye zett köz igaz ga tá si ve ze tõ kép -
zé si, to vább kép zé si és vizs ga rend szer be ve ze té se szük sé -
ges sé te szi a tárgy kört érin tõ ha tá lyos jog sza bá lyok fe lül -
vizs gá la tát és mó do sí tá sát, va la mint új sza bály zók ha tály -
ba lép te té sét. A kö zép tá vú terv idõ szak elsõ fe lé ben ki kell
dol goz ni azo kat a szak mai ja vas la to kat, ame lyek a jog sza -
bá lyi mó do sí tá sok alap ját ké pe zik.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
 a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
 és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
 be vo ná sá val

Ha tár idõ: ja vas lat ki dol go zá sá ra: 2008. jú li us 31.
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A Kormány

2021/2008. (II. 23.) Korm.

határozata

a villamosenergia-iparban kötött hosszú távú
szerzõdések rendezésérõl  szóló

2080/2007. (V. 11.) Korm. határozat módosításáról

1. A vil la mos ener gia-ipar ban kö tött hosszú távú szer -
zõ dé sek ren de zé sé rõl  szóló 2080/2007. (V. 11.) Korm. ha -
tá ro zat 3. pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor -

mány za ti mun ka stra té gi ai irá nyí tá sá ért fe le lõs ál lam tit ká -
rá nak ve ze té sé vel” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz ter el -
nök ál tal ki je lölt sze mély ve ze té sé vel” szö veg, va la mint az 
„az ér de kelt ál lam igaz ga tá si szer vek –” szö veg rész he lyé -
be az „az ér de kelt ál lam igaz ga tá si szer vek – a Miniszter -
elnöki Hi va tal,” szö veg lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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 de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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 az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

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 Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

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

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti 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 állam-
polgár 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 Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
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-mail: kozlonycentrum@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 Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével, elnöke dr. Petrétei József.
A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 460 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

08.0571 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek 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 Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. 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 2008. 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 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


