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JOGSZABÁLYOK

2007. évi CLXI.
t ö r  v é n y

a munkavédelemrõl  szóló
1993. évi XCIII. tör vény módosításáról*

1.  § A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Mvt.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„8.  § Jog sza bály egyes fel ada to kat mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség nek, il let ve mun ka egész ség ügyi szak te -
vé keny ség nek mi nõ sít het. A mun kál ta tó a mun ka biz ton sá -
gi szak te vé keny ség nek mi nõ sí tett fel ada to kat csak kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka vé del mi – a bá nyá -
szat te rü le tén bá nyá sza ti –, a mun ka egész ség ügyi szak te -
vé keny ség nek mi nõ sí tett fel ada to kat pe dig mun ka egész -
ség ügyi [fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan), munka -
higiéne, köz egész ség tan-jár vány tan, meg elõ zõ or vos tan
és nép egész ség tan] szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze -
méllyel vé gez tet he ti.”

2.  § Az Mvt. 14.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam részt vesz a mun ka vé de lem ben érin tett
nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban, együtt mû kö dik más
ál la mok kal a mun ka vé del mi fel ada tok össze han go lá sa
 végett, je len tést tesz a mun ka vál la lók biz ton sá gát és
egész sé gét érin tõ kö zös sé gi sza bá lyok vég re haj tá sá ról.”

3.  § Az Mvt. 42.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A ve szé lyes mun ka fo lya ma tok nál, tech no ló gi ák nál a

ve szé lyek meg elõ zé se, il let ve ká ro sí tó ha tá suk csök ken té se 
ér de ké ben]

„f) gon dos kod ni kell a meg en ge dett ér té kek kel sza bá -
lyo zott, mun ka he lyi kó ro ki té nye zõk kel kap cso la tos mun -
ka hi gi é nés vizs gá la tok el vég zé sé rõl.”

4.  § Az Mvt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Mun kát csak olyan mun ka kö rül mé nyek kö zött és
idõ tar tam ban le het vé gez ni, hogy az a mun ka vál la ló
egész sé gét, tes ti ép sé gét ne ká ro sít sa. Az egész ség ká ro so -
dás koc ká za tát nö ve lõ idõ tar tam ban tör té nõ mun ka vég zés
(rend kí vü li mun ka vég zés, túl mun ka stb.) ese tén a kü lön
jog sza bály elõ írásai sze rint kell el jár ni.”

5.  § (1) Az Mvt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

[Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés ér de ké ben a mun kál ta tó kö te les figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket:]

„d) az em ber i té nye zõ figye lembevétele a mun ka hely
ki ala kí tá sá nál, a mun ka esz kö zök és mun ka fo lya mat meg -
vá lasz tá sá nál, kü lö nös te kin tet tel az egy han gú, kö tött üte -
mû mun ka vég zés idõ tar ta má nak mér sék lé sé re, il let ve ká -
ros ha tá sá nak csök ken té sé re, a mun ka idõ be osz tá sá ra, a
mun ka vég zés sel járó pszi cho szo ci á lis koc ká za tok okoz ta
igény be vé tel el ke rü lé sé re;”

(2) Az Mvt. 54.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
koc ká zat ér té ke lést és meg elõ zõ in téz ke dé se ket elsõ al ka -
lom mal – el té rõ jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban – a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott I. ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt mun kál ta -
tó nál leg ké sõbb a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek meg kez -
dé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül, egyéb ként egy éven
be lül, azt köve tõen in do kolt eset ben kö te les el vé gez ni, és
azt éven ként fe lül vizs gál ni. In do kolt eset nek kell te kin te ni 
kü lö nö sen a koc ká za tok (mun ka kö rül mé nyek, az al kal ma -
zott tech no ló gia, ve szé lyes anyag, ké szít mény, mun ka esz -
köz, mun ka vég zés) lé nye ges meg vál to zá sát, il le tõ leg új
tech no ló gia, ve szé lyes anyag, mun ka esz köz, mun ka szer -
ve zés be ve ze té sét, al kal ma zá sát. So ron kí vül kell el vé gez -
ni, il let ve fe lül vizs gál ni a koc ká zat ér té ke lést, ha a koc ká -
za tok lé nye ges meg vál to zá sá val mun ka bal eset, fo ko zott
ex po zí ció, il let ve fog lal ko zá si meg be te ge dés hoz ha tó
össze füg gés be, vagy a koc ká zat ér té ke lés a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szem pont ra nem ter jedt ki.”

(3) Az Mvt. 54.  §-a (7) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés ér de ké ben a mun kál ta tó kö te les a mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség, a mun ka egész ség ügyi szak te vé keny ség,
il le tõ leg az 57–58.  §-ok ban elõ ír tak el lá tá sá ra meg fe le lõ
ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mélyt biz to sí ta ni, va la mint]

„d) új tech no ló gi ák be ve ze té se elõtt kel lõ idõ ben, leg -
ko ráb ban a ter ve zé si sza kasz ban meg tár gyal ni a mun ka -
vál la lók kal, il let ve mun ka vé del mi kép vi se lõ ik kel be ve ze -
té sük egész ség re és biz ton ság ra ki ha tó kö vet kez mé nye it;”

6.  § Az Mvt. 58.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat mun ka vé -
del mi fel ada tok ra ki ter je dõ szak mai irá nyí tá sát a mun ka -
vé del mi ha tó ság lát ja el, eb ben a kör ben a mun kál ta tó a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat nál fog lal koz ta tot tak -
nak uta sí tást nem ad hat. A szak mai irá nyí tás ma gá ban fog -
lal ja a he lyes gya kor lat mód já nak meg ha tá ro zá sát és an nak
ér vény re jut ta tá sát.”
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7.  § Az Mvt. 68.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a sé rült a mun kál ta tó nak a mun ka bal eset be je -
len té sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso la tos in téz ke dé sét vagy
mu lasz tá sát, to váb bá ha az érin tett mun ka vál la ló a fog lal -
ko zá si meg be te ge dés és fo ko zott ex po zí ci ós eset be je len -
té sé nek el mu lasz tá sát sé rel me zi, a te rü le ti leg ille té kes
mun ka vé del mi ha tó ság hoz for dul hat.”

8.  § (1) Az Mvt. 70/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
kezõ új b) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
b)–c) pon tok je lö lé se c)–d) pon tok ra vál to zik:

[A mun ka vál la lók az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mun ka vég zés sel össze füg gõ jo ga ik és érde -
keik kép vi se le té re jo go sul tak ma guk kö zül – a kö vet ke zõk
sze rint – kép vi se lõt vagy kép vi se lõ ket (a továb biak ban:
mun ka vé del mi kép vi se lõ) vá lasz ta ni:]

„b) amennyi ben az öt ven fõ nél ke ve sebb mun ka vál la lót
fog lal koz ta tó mun kál ta tó nál a mun ka vé del mi kép vi se lõ
vá lasz tást a mun kál ta tó nál mû kö dõ szak szer ve zet, üze mi
ta nács vagy ezek hi á nyá ban a mun ka vál la lók több sé ge
kez de mé nye zi, a vá lasz tás meg tar tá sá val kap cso la tos,
a) pont ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség a mun kál ta tót ter -
he li;”

(2) Az Mvt. 70/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun ka vé del mi kép vi se lõt egyen lõ, tit kos és köz -
vet len sza va zás sal négy évre vá laszt ják. A meg vá lasz tott
mun ka vé del mi kép vi se lõk sze mé lyé rõl a mun ka vál la ló kat
tá jé koz tat ni kell. A mun ka vé del mi kép vi se lõk meg vá lasz -
tá sá nak, meg bí za tá sa meg szû né sé nek, vissza hí vá sá nak
rend jé re, mû kö dé si te rü le té re a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vénynek (Mt.) az üze mi ta nács
tag ja i ra, il let ve az üze mi meg bí zott ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni, ide ért ve a köz pon ti
mun ka vé del mi bi zott ság meg ala kí tá sá nak le he tõ sé gét is.”

9.  § Az Mvt. 70/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) An nál a mun kál ta tó nál, ahol a fog lal koz ta tot tak
szá ma leg alább öt ven fõ, és mun ka vé del mi kép vi se lõk
mû köd nek, a mun kál ta tó össz mun kál ta tói szint en pa ri tá -
sos mun ka vé del mi tes tü le tet (a továb biak ban: tes tü let) hoz 
lét re, amely ben egyen lõ szám ban vesz nek részt a mun ka -
vál la lók és a mun kál ta tó kép vi se lõi.”

10.  § Az Mvt. 81.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság el len õr zé se ki ter jed]
„a) a mun kál ta tók és mun ka vál la lók egész sé get nem

 veszélyeztetõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sel kap cso la tos
fel ada ta i nak és kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re, ide ért ve a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la tok mun ka vé del mi fel -
ada ta i nak meg va ló sí tá sát is;”

11.  § Az Mvt. 82.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–g) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ d)–g) pont lép, ez zel egy ide jû leg a
be kez dés az aláb bi h)–j) pont tal egé szül ki:

[A mun ka vál la ló éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét
sú lyo san ve szé lyez te ti kü lö nö sen]

„d) az 54.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott koc ká zat -
ér té ke lés el mu lasz tá sa:

da) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de -
le te sze rin ti leg ma ga sabb ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
mun kál ta tó ese té ben, va la mint

db) az egyes ve szély for rá sok ha tá sá nak ki tett mun ka -
vál la lók vé del mé rõl  szóló kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt
ese tek ben, amely meg va ló sul kü lö nö sen a koc ká zat ér té -
kelés ke re té ben szük sé ges ex po zí ció becs lés/-mé rés hi á -
nyá ban;

e) a szük sé ges biz ton sá gi be ren de zé sek, egyé ni vé dõ -
esz kö zök mû kö dés kép te len sé ge, il let ve hi á nya;

f) a mun ka vég zés 40.  § (2) be kez dé se sze rin ti össze -
han go lá si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sa;

g) a ve szé lyes mun ka he lyen, ve szé lyes mun ka esz köz -
zel, vagy ve szé lyes tech no ló gi ai fo lya mat ban vég zett
mun ka ese té re – ide ért ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ve szély for rá sok kal járó mun ka kö rö ket, sé rü lé keny
cso por tot – elõ írt mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tok,
 biológiai mo ni to ro zás el mu lasz tá sa;

h) a kü lön jog sza bá lyok sze rint elõ írt fog lal koz ta tá si
 tilalom meg sze gé se;

i) a meg en ge dett ér té ket meg ha la dó ex po zí ci ó ban tör -
té nõ fog lal koz ta tás; to váb bá

j) a rák kel tõ ex po zí ci ó val járó te vé keny ség ese té re
a kü lön jog sza bály ál tal elõ írt mé ré sek el mu lasz tá sa.”

12.  § Az Mvt. a kö vet ke zõ 83/C.  §-sal egé szül ki:
„83/C.  § (1) A mun ka vé del mi ha tó ság ré szé rõl el já ró

 orvos vég zett sé gû fel ügye lõ a ha tó sá gi el já rás le foly ta tá -
sá hoz szük sé ges ok ból és mér ték ben meg is mer he ti és ke -
zel he ti az érin tett mun ka vál la lók – az egész ség ügyi és a
hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé -
del mé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott – egész ség ügyi
ada ta it, be te kint het a mun ka vál la ló ira ta i ba, kér he ti azok
be mu ta tá sát, azok ról má so la tot ké szít het, to váb bá a mun -
kál ta tót, il let ve a mun ka vál la lót adat köz lés re hív hat ja fel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat a mun ka vé del mi
ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré ben ke ze li, az ada to kat a
ha tó sá gi el já rás jog erõs be fe je zé sé tõl szá mí tott két év el -
tel té vel tör li.”

13.  § (1) Az Mvt. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]
„c) a mun ka bal ese te ket, ki vé ve a köz úti köz le ke dés sel

kap cso la to sa kat – a mun kál ta tó ez irá nyú fe le lõs sé gét nem
érint ve – ki vizs gál ni;”

(2) Az Mvt. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]
„g) a mun ka vál la ló egész sé gét, tes ti ép sé gét köz vet le nül

fe nye ge tõ ve szély ese tén, vagy ha tár ér té ket meg ha la dó
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expo zí ci ó ban, vagy rák kel tõ, mu ta gén, te ra to gén ha tá sú
ve szély elõ for du lá sa kor – an nak el há rí tá sá ig –, to váb bá a
nem meg fe le lõ vé del met nyúj tó vé dõ esz köz hasz ná la ta kor 
a ve szé lyes te vé keny ség, il le tõ leg üzem, üzem rész mûkö -
désének, mun ka esz köz, egyé ni vé dõ esz köz, ve szé lyes
anyag/ké szít mény hasz ná la tá nak fel füg gesz té sét el ren del ni;”

(3) Az Mvt. 84.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m)–o) pon tok kal egé szül ki:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]

„m) a mun ka he lyen tar tóz ko dó sze mély tõl az el len õr -
zés hez szük sé ges fel vi lá go sí tást kér ni, va la mint az ilyen
sze mélyt sze mé lyi azo nos sá ga iga zo lá sá ra fel hív ni;

n) az el len õr zés le foly ta tá sá nak aka dá lyo zá sa ese tén a
rend õrség igény be vé te lé re;

o) mun ka hi gi é nés vizs gá la tok el vé gez te té sét el ren del ni.”

(4) Az Mvt. 84.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Olyan mun ka he lyen, ahol kü lön bö zõ mun kál ta tók
mun ka vál la ló kat egy ide jû leg fog lal koz tat nak, és a mun ka -
vé del mi el len õr zés ered mé nye ként va la mely mun kál ta tó
nem azo no sít ha tó, a (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban – az el -
len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – vé lel mez ni kell, hogy az érin tett
mun ka vál la lók mun kál ta tó ja az, aki a te vé keny sé get a
mun ka he lyen tény le ge sen irá nyít ja.”

14.  § Az Mvt. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § (1) A mun ka vé del mi ha tó ság ha tó sá gi jog kö re
nem ter jed ki

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott su gár egész -
ség ügyi, az atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos su -
gár vé del mi fel ada tok, a nem io ni zá ló su gár zás sal, va la -
mint az elekt ro mos és mág ne ses erõt erek kel kap cso la tos
elõ írások el len õr zé sé re,

b) a ké mi ai biz ton ság gal össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sá ra, ki vé ve a mun ka vál la lók vé del mét a ké mi ai
anya gok mun ka köz be ni ha tá sá ból ere dõ mun ka egész ség -
ügyi és mun ka biz ton sá gi koc ká za ta el len biz to sí tó fel ada -
tok ra, elõ írások el len õr zé sé re,

c) a nem do hány zók vé del mé re vo nat ko zó elõ írások el -
len õr zé sé re,

d) a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügyek re,
ki vé ve a mun ka egész ség ügyi fel ada to kat, to váb bá

e) a Ma gyar Hon véd ség re, a rend vé del mi szer vek re, a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, a ka taszt ró fa vé de lem
szer ve i re, az ön kén tes tûz ol tó ság ra.

(2) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett szer vek te kin -
te té ben kü lön jog sza bály ren del ke zik a mun ka vé del mi ha -
tó sá gi te vé keny ség el lá tá sá ról.”

15.  § (1) Az Mvt. 87.  §-a a kö vet ke zõ 1/G. és 1/H. pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„1/G. Köz úti köz le ke dés: a vízi, il le tõ leg légi út vo na lon, 
a vas úti vo na lon, a köz úton, va la mint bár mely föld alat ti,

vagy föld fe let ti he lyi és hely kö zi me net rend sze rin ti já rat tal
tör té nõ hely vál toz ta tás.

1/H. Pszi cho szo ci á lis koc ká zat: a mun ka vál la lót a mun -
ka he lyén érõ azon ha tá sok (konf lik tu sok, mun ka szer ve -
zés, mun ka rend, fog lal koz ta tá si jog vi szony bizonytalan -
sága stb.) összes sé ge, ame lyek be fo lyá sol ják az e ha tá sok -
ra adott vá lasz re ak ci ó it, il le tõ leg ez zel össze füg gés ben
stressz, mun ka bal eset, lel ki ere de tû szer vi (pszi cho szo ma -
ti kus) meg be te ge dés kö vet kez het be.”

(2) Az Mvt. 87.  §-ának 3. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Sú lyos az a mun ka bal eset (bá nyá sza ti mun ka bal eset),
amely]

„b) va la mely ér zék szerv, ér zé ke lõ ké pes ség, il let ve a
rep ro duk ci ós ké pes ség el vesz té sét vagy je len tõs mér té kû
ká ro so dá sát okoz ta;”

(3) Az Mvt. 87.  §-ának 5/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a je len le gi 5/A. pont
szá mo zá sa 5/B. pont ra vál to zik:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„5/A. Mun ka hi gi é nés vizs gá la tok: a mun ka kör nye zet -

ben lévõ kó ro ki (fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai, er go nó mi ai,
pszi cho szo ci á lis) té nye zõk fel tá rá sá ra, szint jé nek, to váb bá 
a vég zett mun ká ból és a mun ka kör nye zet ha tá sa i ból adó dó 
meg ter he lés mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá ra al kal mas el já rá -
sok, va la mint olyan vizs gá la tok, ame lyek ered mé nye ként
ja vas lat te he tõ a mun ká ból és a mun ka kör nye zet bõl szár -
ma zó egész ség ká ro sí tó koc ká za tok ke ze lé sé re (csök ken té -
sé re).”

(4) Az Mvt. 87.  §-ának 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„8. Mun kál ta tó: a mun ka vál la lót szer ve zett mun ka vég -

zés ke re té ben fog lal koz ta tó. Mun kál ta tó nak kell te kin te ni
a mun ka erõ-köl csön zés ke re té ben át en ge dett mun ka vál la -
lót köl csön ve võ ként fog lal koz ta tót, a ki ren delt mun ka vál -
la lót fog lal koz ta tót, a szak kép zés ke re té ben gya kor la ti
 oktatást foly ta tót, va la mint a mást nem fog lal koz ta tó, a
mun ká ját ki zá ró lag sze mé lye sen vég zõ egyé ni vál lal ko zót
a mun ka vég zés ha tó kö ré ben tar tóz ko dók vé del mé re  vo -
natkozó ren del ke zé sek [9.  § (2) be kez dés] te kin te té ben.
A tár sa dal mi mun ka ese tén mun kál ta tó a tár sa dal mi mun -
ka szer ve zõ je. Ma gyar adó szám mal nem ren del ke zõ kül -
föl di mun kál ta tó ese tén mun kál ta tó az a sze mély vagy
szer ve zet, aki, il let ve amely a tény le ges irá nyí tást gya ko -
rol ja, vagy a mun ka he lyért a fõ fe le lõs sé get vi se li, en nek
hi á nyá ban az, aki nek a te rü le tén a mun ka vég zés fo lyik.”

(5) Az Mvt. 87.  §-a 11. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„11. Ve szé lyes: az a lé te sít mény, mun ka esz köz,

anyag/ké szít mény, mun ka fo lya mat, tech no ló gia (be le ért -
ve a fi zi kai, bi o ló gi ai, ké mi ai kó ro ki té nye zõk ex po zí ci ó -
já val járó te vé keny sé ge ket is), amely nél a mun ka vál la lók
egész sé ge, tes ti ép sé ge, biz ton sá ga meg fe le lõ vé de lem
 hiányában ká ro sí tó ha tás nak le het ki té ve.”
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16.  § Az Mvt. 88.  §-ának (2)–(8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy

a) a mun ka vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, il le tõ -
leg e tör vény 86.  §-ának (2) be kez dé sé ben em lí tett Ma gyar 
Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok, a ka taszt ró fa vé de lem szer vei te kin te té ben a
mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ket ren -
de let ben je löl je ki;

b) ren de le tet al kos son a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol -
gálatról.

(3) Fel ha tal ma zást kap a fel adat kör ében érin tett mi nisz ter,
hogy

a) rend kí vü li mun ka vég zé si kö rül mé nyek ese té re, il le -
tõ leg a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok, a ka taszt ró fa vé de lem szer vei
 tekintetében a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban,
szol gá la ti vi szony ban ki fej tett mun ka te vé keny ség re vo -
nat ko zó el té rõ mun ka vé del mi kö ve tel mé nye ket, el já rá si
sza bá lyo kat ren de let ben ha tá roz za meg;

b) az egyes ve szé lyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó Sza -
bály za to kat (11.  §) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
 miniszterrel egyet ér tés ben, ren de let ben adja ki.

(4) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, hogy

a) ren de let ben ha tá roz za meg

aa) az egyé ni vé dõ esz köz EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
za ta, EK-tí pus ta nú sít vá nya ki adá sá nak, va la mint az egyé -
ni vé dõ esz kö zök mi nõ sé gét biz to sí tó rend szer, to váb bá a
gyár tás mi nõ ség irá nyí tá si rend sze re el len õr zé sé nek;

ab) a mun ka he lyi biz ton sá gi és egész ség vé del mi jel zé sek
al kal ma zá sá nak;

ac) a mun kál ta tók ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sá nak
és a mun ka vé del mi szak em ber fog lal koz ta tá sá nak;

ad) a mun ka bal ese tek be je len té sé nek, ki vizs gá lá sá nak
és nyil ván tar tá sá nak;

ae) a kol lek tív mun ka ügyi vita mun ka vé del mi kép vi se let
ál tal tör té nõ kez de mé nye zé se fel té te lé nek;

af) a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra ha tás kö ré be nem tar -
tozó mun ka biz ton sá gi szak ér tõk mû kö dé se en ge dé lye -
zésé nek

rész le tes sza bá lya it;

b) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel és a te vé keny -
ség sze rin ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá -
roz za meg a ve szély hely zet tel járó mun ka vég zés hez szük -
sé ges szak kép zett ség, il le tõ leg gya kor lat rész le tes sza bá -
lya it;

c) a bá nyá sza ti ügye kért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg

ca) a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it;

cb) a mun ka vé del mi sza bá lyo kat a bá nyá szat ról  szóló
1993. évi XLVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gek
te kin te té ben;

d) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben,
ren de let ben ha tá roz za meg

da) a mun ka he lyi er go nó mi ai szem pon tok;

db) a mun ka vé del mi üzem be he lye zés fel té te le i nek
– ide ért ve a ve szé lyes mun ka esz kö zök, az új ra in dí tás és
át te le pí tés meg ha tá ro zá sát –;

dc) a mun ka esz kö zök re, to váb bá a mun ka he lyek re
vonat kozó mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek mi ni má lis szint -
jének;

dd) az épí té si mun ka he lye ken és az épí té si fo lya ma tok
so rán meg va ló sí tan dó mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel -
mé nyek;

de) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zés ér -
de ké ben a mun ka vál la ló ré szé re biz to sí tan dó egyes mun -
ka kö rül mé nyek [24. és 25.  §, 31–34.  §], in téz ke dé sek;

df) a mun ka fo lya mat, tech no ló gia, mun ka esz köz,
egyé ni vé de lem, il let ve anyag meg vá lasz tá sá nak;

dg) az el sõ sor ban hát sé rü lé sek koc ká za tá val járó kézi
te her moz ga tás mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel -
mé nye i nek;

dh) a kép er nyõ elõt ti mun ka vég zés mi ni má lis egész -
ség ügyi és biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek;

di) a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé -
de ke zés és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok meg -
elõ zé sé nek;

dj) az az beszt tel kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett
mun ka vál la lók vé del mé nek;

dk) a bi o ló gi ai té nye zõk ha tá sá nak ki tett mun ka vál la lók
egész sé ge vé del mé nek;

dl) az egyes mun ka fo lya ma tok vég zé se engedélyezé -
sének;

dm) az egyes egész ség ká ro sí tó koc ká za tok kö zött fog -
lal koz ta tott mun ka vál la lók ex po zí ci ós ide jé nek kor lá to zá -
sá nak;

dn) a men té si terv ké szí té sé nek és a men tés hez szük -
séges sze mé lyek ki je lö lé sé nek;

do) a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés
 alkalmasság or vo si vizs gá la tá nak és vé le mé nye zé sé nek;

dp) az egyé ni vé dõ esz köz hasz ná la ta fel té te le i nek, ide -
ért ve a jut ta tás rend je bel sõ sza bá lyo zá sá nak;

dq) a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat mû kö dé sé nek
és fel ada ta i nak;

dr) a mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sá nak az egész sé get
nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sel kap -
cso la tos fel té te lei és a mun ka vál la lók kö te le zett sé gei;

ds) a fog lal ko zá si meg be te ge dé sek és fo ko zott ex po zí -
ci ós ese tek be je len té sé nek, ki vizs gá lá sá nak és nyil ván tar -
tá sá nak;

dt) a ten ge ri ha lász ha jók fe dél ze tén dol go zók mun ka -
vé del mi kö ve tel mé nyei mi ni má lis szint jé nek;

du) a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben
levõ mun ka he lyek mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nye i nek;
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dv) a mun ka he lyi el sõ se gély nyúj tás cél ját, tár gyi és
szer ve zé si fel té te le i nek, a sze mé lyek ki je lö lé sé nek, ki kép -
zé sé nek és to vább kép zé sé nek, va la mint az el sõ se gély -
nyúj tás szak mai irá nyí tá sá nak és el len õr zé sé nek

rész le tes sza bá lya it.
(5) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -

lõs mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
a mun ka he lyi ké mi ai biz ton ság rész le tes sza bá lya it együt tes 
ren de let ben ál la pít sa meg.

(6) Ez a tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak 89/391/EGK
irány el ve a mun ka vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és
egész ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/71/EK irány el -
ve a mun ka vál la lók szol gál ta tá sok nyúj tá sa ese tén tör té nõ
ki kül de té sé rõl,

c) a Ta nács 89/391/EGK irány el ve a mun ka vál la lók
mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész ség vé del mé nek ja ví tá -
sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl, to váb bá a Ta nács 
89/654/EGK irány el ve a mun ka he lyen be tar tan dó biz ton -
sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek leg ala cso nyabb
szint jé rõl,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/30/EK irány el -
ve a gya kor la ti vég re haj tás ra vo nat ko zó je len té sek egy sze rû -
sí té se és éssze rû sí té se ér de ké ben a 89/391/EGK ta ná csi
irány elv, an nak egye di irány el vei, va la mint a 83/477/EGK, a
91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról.”

17.  § (1) E tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ké mi ai
biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 32.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„32.  § (1) Az e tör vény és a vég re haj tá sát szol gá ló jog -
sza bá lyok be tar tá sá nak ha tó sá gi el len õr zé sét

a) a köz egész ség ügy szem pont já ból tör té nõ meg fe le lõ ség
te kin te té ben az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,

b) a kör nye zet vé de lem vo nat ko zá sá ban a környezet -
védelmi ha tó ság,

c) a mun ka vé de lem (mun ka biz ton ság és mun ka egész -
ség ügy) kö ré ben a mun ka vé del mi ha tó ság,

d) a tûz vé de lem szem pont já ból a tûz vé del mi ha tó ság,

e) a fo gyasz tó vé de lem te kin te té ben a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság

vég zi, és ha tás kö ré ben el jár a ren del ke zé sek meg sér té se 
ese tén.

(2) Az el len õr zést vég zõ ha tó sá gok el já rá sá ra és in téz -
ke dé se i re a rá juk vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ren del ke -
zé sei az irány adó ak. A te vé keny ség el len õr zé sé re az
(1) be kez dés b)–e) pont ja sze rint jo go sult ha tó ság ér te sí ti
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet, ha feladatkö -
rében el jár va az e tör vény ben, il le tõ leg a vég re haj tá sá ra

kiadott jog sza bá lyok ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se 
 miatt el já rást in dí tott.

(3) A te vé keny ség el len õr zé sé re az (1) be kez dés
b)–e) pont jai sze rint jo go sult ha tó ság fel adat kör ében el -
járva – a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek al kal ma zá sán túl – az e tör vény ben, il le -
tõ leg a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban fog lalt ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén – jog erõs ha tá ro za tá nak
egy ide jû meg kül dé sé vel – meg ke re si az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szer vet. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv a meg ke re sés alap ján in dí tott el já rás ban el ren del he ti

a) a gyár tás kor lá to zá sát,
b) a te vé keny ség meg ha tá ro zott idõ pon tig vagy fel té tel

tel je sí té sé ig tör té nõ meg til tá sát, vagy
c) a 33.  § sze rin ti bír ság al kal ma zá sát.
(4) A (3) be kez dés c) pont ja nem al kal maz ha tó az egész -

ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek az el len õr zést vég zõ ha -
tó ság meg ke re sé se sze rin ti el já rá sá ban, ha az el len õr zést
vég zõ ha tó ság az el já rá sá ban e tör vény és a vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bá lyok meg sér té se  miatt bír sá got sza bott ki.

(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a (3) be kez -
dés sze rin ti in téz ke dé se ket fel adat kör ében hi va tal ból al -
kal maz za.

(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek – a
(4) be kez dés re is fi gye lem mel – egy ide jû leg is al kal maz -
ha tó ak.

(7) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az élet, a tes ti
ép ség, az egész ség, va la mint a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben el ren del he ti a (3) be kez dés a), il let ve b) pont ja alap ján
ho zott ha tá ro za tá nak azon na li vég re haj tá sát.”

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991. évi
XI. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A köz egész ség ügyi (kü lö nö sen a kör nye zet- és te -
le pü lés-, élel me zés- és táp lál ko zás-, gyer mek- és if jú ság-,
il le tõ leg su gár egész ség ügyi, ké mi ai biz ton sá gi), a jár -
vány ügyi, az egész ség fej lesz té si (egész ség vé del mi, egész -
ség ne ve lé si és egész ség meg õr zé si), az egész ség ügyi igaz -
ga tá si te vé keny sé gek irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa és fel ügye -
le te, va la mint az egész ség ügyi el lá tás fel ügye le te (a to váb -
bi ak ban együtt: nép egész ség ügy) ál la mi fel adat, ame lyet
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv lát el.”

(4) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991. évi
XI. tör vény 3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nép egész ség -
ügyi te vé keny sé ge ke re té ben]

„a) vizs gál ja, vizs gál tat ja, el len õr zi, elem zi és nyil vá -
nos ság ra hoz za a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak ala ku lá -
sát és az azt ve szé lyez te tõ, be fo lyá so ló te le pü lé si, la kó -
helyi és tár sa dal mi kör nye zet fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai és
pszi cho szo ci á lis té nye zõ i nek ál la po tát,”
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(5) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló
1991. évi XI. tör vény 3.  §-ának ac) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nép egész ség -
ügyi te vé keny sé ge ke re té ben]

„ac) kez de mé nye zi, in téz ke dik, és in téz ke dé se i vel elõ -
se gí ti az egész sé ges élet kö rül mé nyek, élet mód kialakí -
tását,”

(6) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mvt.
87.  §-ának 1/E. pont já ban a „bár mely fü lön” szö veg rész
he lyé be a „mind két fü lön” szö veg rész lép.

18.  § E tör vény 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

2007. évi CLXIX.
t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl*
(részleges közlés)

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
 költségvetésérõl az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-a alap ján a 
kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

56.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt il let -
mény alap 2008. év ben 38 650 fo rint.

57.  § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény

a) 66.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a köz al kal ma zot ti
fi ze té si osz tá lyok elsõ fi ze té si fo ko za tá hoz tar to zó il let -
mény ga ran tált össze gét, va la mint a nö vek võ szá mú fi ze té -
si fo ko za tok hoz tar to zó – az elsõ fi ze té si fo ko zat ga ran tált
il let mé nyé re épü lõ – leg ki sebb szor zó szá mo kat a 2008.
évre e tör vény 17. szá mú mel lék le te tar tal maz za;

b) 69.  §-ában fog lalt il let mény pót lék szá mí tá si alap ja
2008. év ben 20 000 fo rint.

(2) Az Áht. 93/A.  §-ában fog lalt ke ret 2008. év ben a ke re -
set be tar to zó jut ta tá sok elõ zõ évi bá zis elõ irány za tá nak 2%-a.

(3) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 94.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru lás 2008. évi 
össze ge 10 000 fo rint/fõ.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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17. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
va la mint a fi ze té si fo ko za tok hoz tar to zó leg ki sebb szor zó szá mok

2008. évben

Fi ze té si
fo ko za tok

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

 1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500

 2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600

 3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350

 4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100

 5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850

 6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600

 7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200

 8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825

 9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
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2007. évi CLXXIX.
t ö r  v é n y

egyes munkaügyi tárgyú tör vények módosításáról*

A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. tör vény módosítása

1.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 1.  §-ának (5) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 20/A.  § (4) be kez dés a) pont ja, a 26.  § (4) be kez -
dé se, a 30/A.  §, a 30/D.  §, a 30/E.  §, a 44/A.  §, az 53.  §
(1) be kez dés, az 53/A.  § és 54/A.  § – az ott meg ha tá ro zot tak
sze rint – ki ter jed a mun kál ta tó fenn tar tó já ra is.”

2.  § A Kjt. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zot ti ta ná csot együtt dön té si jog il le ti
meg a kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jó lé ti célú

a) pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa, il let ve
b) in téz mé nyek és in gat la nok hasz no sí tá sa

te kin te té ben.”

3.  § A Kjt. 21/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem kell pró ba idõt meg ál la pí ta ni – ki vé ve, ha a
köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez dé se sze rint
szûnt meg, és az újabb köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té se kor a gya kor no ki idõ ki kö té se kö te le zõ –

a) át he lye zés,
b) meg ha tá ro zott mun ka el vég zé sé re vagy fel adat el lá -

tá sá ra  szóló ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés, il let ve
c) azo nos fe lek kö zöt ti újabb ki ne ve zés

ese tén.”

4.  § (1) A Kjt. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az E–H fi ze té si osz tály ba so rolt, a mun kál ta tó
alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ mun ka kör be
tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re  szóló ki ne ve zés ese tén – ide ért -
ve az ilyen tar tal mú át he lye zést is – a gya kor no ki idõ ki kö -
té se kö te le zõ, ha a köz al kal ma zott nem ren del ke zik a mun -
ka kö ré hez szük sé ges is ko lai vég zett sé get és szak kép zett -
sé get, szak ké pe sí tést igény lõ, a há rom évet meg ha la dó
idõ tar ta mú szak mai gya kor lat tal. E sza bályt kell al kal maz -
ni – jog sza bály ki zá ró ren del ke zé se hi á nyá ban – a 79/C.  §
(2) be kez dé sé ben sze rep lõ tu do má nyos ku ta tói mun ka kört 
be töl tõ köz al kal ma zott ra is.”

(2) A Kjt. 22.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(4) Az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá val kap cso lat -
ban a mi nisz ter ál la pít ja meg a mun kál ta tó alap te vé keny -
sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ mun ka kört. A mi nisz ter
meg ha tá roz hat ja mun ka kö rön ként – a ki ne ve zés hez szük -
sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké pe sí tés sel, il let ve szak -
kép zett ség gel egyen ér té kû – azon is ko lai vég zett sé get,
szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé get, amellyel a köz al -
kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott, a (3) be kez dés sze rin ti
jog vi szony tar ta mát a szak mai gya kor lat ide jé be be kell
szá mí ta ni. A szak mai gya kor lat meg lé tét a köz al kal ma zott
kö te les iga zol ni.

(5) A gya kor no ki idõ az E fi ze té si osz tály ba tar to zó
mun ka kör ben két, az F–H fi ze té si osz tály ba tar to zó, il let ve 
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tu do má nyos ku ta tói
mun ka kör ben há rom év. Ha a köz al kal ma zott

a) az E fi ze té si osz tály ba tar to zó mun ka kör ben egy
évet,

b) az F–H fi ze té si osz tály ba tar to zó, il let ve a tu do má nyos
ku ta tói mun ka kör ben két évet
meg ha la dó szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, a gya kor no -
ki idõ tar ta ma egy év. A mi nisz ter meg ha tá roz hat ja azo kat
a mun ka kö rö ket, ahol – az egyen ér té kû kö ve tel mény rend -
szer, vizs ga, ille tõ leg to vább kép zé sek  miatt – nem kell
gya kor no ki idõt ki köt ni.”

5.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 22/B.  §-sal egé szül ki:
„22/B.  § A mi nisz ter meg ha tá roz hat ja azo kat a – mun -

kál ta tó mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó jelentõ -
ségû – ma ga sabb ve ze tõi mun ka kö rö ket, ame lyek be töl té -
sé re – a 23.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en – a Mun ka Tör -
vény köny ve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell lé te sí te ni.
E mun ka kö rök meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem mel kell
 lenni

a) a mun kál ta tó ál tal fog lal koz ta tott köz al kal ma zot ti
lét szám ra,

b) a mun kál ta tó szer ve ze ti össze tett sé gé re, to váb bá
c) a mun ka kör be tar to zó ve ze tõi ha tás kör terjedel -

mére.”

6.  § A Kjt. 23.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi fel adat el lá tá sa
ön ál ló mun ka kör ben, ille tõ leg ma ga sabb ve ze tõi, il let ve
ve ze tõi be osz tás ban tör té nik. A ma ga sabb ve ze tõi, il let ve
ve ze tõi be osz tás fel té te le, hogy a köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kö re mel lett – lát ja el a ma ga sabb ve -
ze tõi, il let ve ve ze tõi be osz tás ból ere dõ fel ada ta it. A meg -
bí zást és an nak el fo ga dá sát írás ba kell fog lal ni.”

7.  § A Kjt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szün tet he tõ:]
„f)  azon na li ha tállyal
fa) a pró ba idõ alatt, vagy
fb) a 27.  § (2) be kez dé se sze rint, va la mint”
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8.  § A Kjt. 25/C.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg az (5) be kez dés 
ha tá lyát vesz ti:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az át adás 25/A.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ját köve tõen a köz -
al kal ma zot tat az át ve võ mun kál ta tó nál mun ka vég zé si kö -
te le zett ség nem ter he li. Ek kor a ko ráb bi meg szün te tõ nyi -
lat ko zat vagy meg ál la po dás alap ján az át adás és a jog vi -
szony meg szû né sé nek idõ pont ja kö zöt ti idõ tar tam alatt
ese dé kes dí ja zást, ille tõ leg jut ta tást az át adó mun kál ta tó -
nak – a jog vi szony meg szû né sé vel össze füg gõ jut ta tá sok
ki fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sá val – leg ké -
sõbb az át adás idõ pont já ban ki kell fi zet nie. Ezek össze gét
– e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a tá vol lé ti díj
ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.

(3) A mun kál ta tó fe gyel mi ha tá ro za tá val össze füg gõ
mun ka ügyi pert – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – meg kell szün tet ni.”

9.  § A Kjt. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a
30.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban fog lalt okok alap -
ján a mun kál ta tó azon na li ha tállyal meg szün tet he ti; a köz -
al kal ma zott ré szé re azon ban egy évi, ha a ha tá ro zott idõ bõl 
még hát ra lé võ idõ egy év nél rö vi debb, a hát ra lé võ idõ re
jutó át lag ke re se tét kö te les elõ re meg fi zet ni. Ha a meg -
szün te tés re a 30.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott, a köz al kal ma zott nem meg fe le lõ mun ka vég zé se vagy
– nem egész ség ügyi ok kal össze füg gõ – al kal mat lan sá ga
 miatt ke rült sor, a köz al kal ma zot tat egy ha vi át lag ke re set
il le ti meg.”

10.  § A Kjt. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Rend kí vü li le mon dás sal a köz al kal ma zott köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyát ak kor szün tet he ti meg, ha a mun -
kál ta tó

a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony ból ere dõ lé nye ges kö -
te le zett sé gét szán dé ko san vagy sú lyos gon dat lan ság gal je -
len tõs mér ték ben meg sze gi, vagy

b) olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely a köz al kal ma zot ti
jog vi szony fenn tar tá sát le he tet len né te szi.

Az in do ko lás ból a rend kí vü li le mon dás oká nak vi lá go -
san ki kell tûn nie. Vita ese tén a rend kí vü li le mon dás in do -
ká nak va ló sá gát és ok sze rû sé gét a köz al kal ma zott nak kell
bi zo nyí ta nia.”

11.  § A Kjt. 30.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a be kez dés a kö -
vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A mun kál ta tó a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt – a
30/A–30/B.  §-ban fog lalt kor lá to zás sal – fel men tés sel ak kor 
szün tet he ti meg, ha]

„c)  a köz al kal ma zott mun ka kö ri fel ada ta i nak ellátá -
sára tar tó san al kal mat lan ná vált vagy mun ká ját nem vég zi
meg fele lõen;

d) a köz al kal ma zott a fel men tés köz lé sé nek, ille tõ leg
leg ké sõbb a fel men té si idõ kez de té nek nap ján nyug dí jas nak
mi nõ sül (37/B.  §); il let ve

e) az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság élet ko ri,
va la mint szol gá la ti idõ vel kap cso la tos fel té te le i vel ren del -
ke zõ köz al kal ma zott azt írás ban ké rel me zi.”

12.  § (1) A Kjt. 30/A.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 30.  § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben, va la mint, ha a 30.  § (1) be kez dés c) pont já ban
fog lalt al kal mat lan ság egész ség ügyi ok kö vet kez mé nye
– fel té ve, hogy a köz al kal ma zott e tör vény al kal ma zá sa
szem pont já ból nem mi nõ sül nyug dí jas nak –, a mun kál ta tó
a köz al kal ma zot tat írás ban tá jé koz tat ja”

[a) a mun kál ta tón be lül,
b) a mun kál ta tó irá nyí tá sa alatt álló má sik munkálta -

tóhoz, il let ve
c) a mun kál ta tó fenn tar tó ja ál tal fenn tar tott más, e tör vény

ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó hoz
az is ko lai vég zett sé gé nek és szak kép zett sé gé nek, szak -

ké pe sí té sé nek, to váb bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság
ese tén – egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len 
mun ka kör fel aján lá sá nak le he tõ sé gé rõl. A köz al kal ma zott
a tá jé koz ta tás köz lé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül
írás ban nyi lat ko zik a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség
igény be vé te lé rõl. Ha a köz al kal ma zott a ha tár idõ le tel té ig
a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, azt úgy kell te kin te ni, mint -
ha a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ sé get nem igé nyel te vol -
na. A mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség igény be vé te le kor a
köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel tör té nõ meg szün -
te té sé re csak ak kor ke rül het sor, ha az a)–c) pont ban fog -
lalt mun kál ta tó nál a köz al kal ma zott az is ko lai végzett -
ségé nek és szak kép zett sé gé nek, szak ké pe sí té sé nek, to váb -
bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság ese tén – egész sé gi ál la -
po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len mun ka kör nincs, vagy 
ha a köz al kal ma zott az ilyen mun ka kör be tör té nõ át he lye -
zés hez, il let ve ki ne ve zé se mó do sí tá sá hoz nem já rul hoz zá.]

(2) A Kjt. 30/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dést, to váb bá a 30/C.  § (1) be kez -
dés a) pont ját, (2) be kez dés a) pont ját és (3)–(4) be kez dé -
sét meg fele lõen al kal maz ni kell a mun kál ta tó jog utód nél -
kü li meg szû né se kor is az zal, hogy

a) fel men té sen a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû -
né sét kell ér te ni, és

b) a 30/A.  § és 30/C.  § sze rin ti el já rást leg alább a mun -
kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se elõtt tíz nap pal be kell
fe jez ni.”

13.  § A Kjt. 30/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

1. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 11



„(1) A 30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti lét szám -
csök ken tést el ren de lõ dön tés ese tén nem szün tet he tõ meg
fel men tés sel azok nak az azo nos mun ka kört be töl tõ, e tör -
vény al kal ma zá sá ban nyug dí jas nak nem mi nõ sü lõ köz al -
kal ma zot tak nak a jog vi szo nya, akik együt te sen írás ban,
egy nyi lat ko zat ba fog lal tan olyan tar ta lom mal ké rik ki ne -
ve zé sük ben a mun ka idõ mér té ké nek mó do sí tá sát, hogy az
a mun kál ta tó ál tal kö zölt, a köz al kal ma zot tak kö zött ké rel -
mük sze rint el oszt ha tó napi vagy heti mun ka idõ együt tes
mér té két nem ha lad ja meg. A ké rel met az ab ban ré szes va -
la mennyi köz al kal ma zott nak alá kell ír nia, meg je löl ve a
ki ne ve zé sé ben ki kö ten dõ mun ka idõ mér té két, amely napi
négy órá nál rö vi debb nem le het, ki vé ve, ha a 30/C.  §
(1) be kez dés b) pont ja alap ján a mun kál ta tó erre le he tõ sé -
get ad. Több, a fel té te lek nek meg fe le lõ ké re lem ese tén a
mun kál ta tó – a (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en –
mér le ge lé si jog kö ré ben dönt ar ról, hogy mely ké re lem
alap ján mó do sít ja az azt be nyúj tó köz al kal ma zot tak ki ne -
ve zé sét.”

14.  § A Kjt. 30/C.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tó a 30/A.  §-ban fog lalt ál lás fel aján lás so -
rán a fel men tés köz lé sé nek ter ve zett idõ pont ja elõtt leg -
alább tíz nap pal kö te les írás ban tá jé koz tat ni a köz al kal -
ma zot tat]

„b)  a 30/B.  § sze rin ti le he tõ ség rõl és a ter ve zett fel -
men tés sel eset le ge sen érin tet tek ne vé rõl, mun ka kö rük
meg ne ve zé sé rõl, to váb bá a ki ne ve zés mó do sí tás sal a köz -
al kal ma zot tak kö zött el oszt ha tó mun ka idõ mér té ké nek fel -
sõ ha tá rá ról, il let ve – dön té se ese tén – a napi négy órá nál rö -
vi debb mun ka idõ ki kö té sé nek le he tõ sé gé rõl.”

15.  § A Kjt. 30/E.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó fenn -
tar tó ja elekt ro ni kus adat nyil ván tart ást ve zet

a) a mun kál ta tó, to váb bá
b) a sa ját mun kál ta tói szer ve ze te e tör vény ha tá lya alá

tar to zó
be töl tet len mun ka kö re i rõl, az ah hoz szük sé ges ké pe sí té si
elõ írásokról és egész ség ügyi fel té te le i rõl.”

16.  § (1) A Kjt. 31.  §-ának fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a ren del ke zés szá mo -
zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„A köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a mun kál ta tó fel men -
tés sel nem szün tet he ti meg az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott
idõ tar tam alatt:”

[a) a kül föl dön nem zet kö zi szer ve zet nél, vagy állam -
közi egyez mény vég re haj tá sa ként ide gen ál la mi, ille tõ leg
egyéb in téz mény nél mun ká ra kö tött meg ál la po dás alap ján 
kül föl dön vég zett mun ka;

b) a tar tó san kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ sze mély kül -
föld re uta zá sá ra te kin tet tel fi ze tés nél kü li sza bad ság ban
ré sze sült há zas tár sá nál a fi ze tés nél kü li sza bad ság;

c) az ösz tön díj jal kül föl di ta nul mány út ra ki kül dött a ta -
nul mány út és az eset le ges elõ ze tes tan fo lyam, va la mint

d) a mun kál ta tó ál tal vagy hoz zá já ru lá sá val más szer vek 
ál tal is ko lai vagy is ko la rend sze ren kí vü li kép zés re kül dés
 miatt a mun ka vég zés aló li fel men tés
ide je.]

(2) A Kjt. 31.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A fel men té si idõ, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá -

ro zott fel men té si vé de lem idõ tar ta ma
a) a ti zen öt na pot meg ha lad ja, ezt köve tõen csak ti zen öt

nap,
b) a har minc na pot meg ha lad ja, ezt köve tõen csak har -

minc nap
el tel té vel kez dõd het el.”

17.  § A Kjt. 33/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mun kál ta tó kö te les a rend kí vü li fel men tést a
30.  § (2) be kez dé se sze rint meg in do kol ni. Az in do ko lás ból 
a rend kí vü li fel men tés oká nak vi lá go san ki kell tûn nie.
Vita ese tén a rend kí vü li fel men tés in do ká nak va ló sá gát és
ok sze rû sé gét a mun kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia. A rend kí -
vü li fel men tés köz lé se elõtt le he tõ sé get kell adni a köz al -
kal ma zott nak a ter ve zett in téz ke dés in do ka i nak meg is me -
ré sé re és a vele szem ben fel ho zott ki fo gá sok el le ni vé de -
ke zés re, ki vé ve, ha az eset összes kö rül mé nye i bõl kö vet -
ke zõ en ez a mun kál ta tó tól nem vár ha tó el.”

18.  § (1) A Kjt. 34.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a mun kál ta tó a köz al -
kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát jog el le ne sen szün -
tet te meg, a köz al kal ma zott ab ban az eset ben kér he ti az
ere de ti mun ka kö ré ben tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sát, ha]

„a)  a meg szün te tés a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö -
ve tel mé nyé be (Mun ka Tör vény köny ve 4.  §), az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé be (Mun ka Tör vény köny ve 5.  §),
il let ve fel men té si vé de lem be [31.  §, va la mint Mun ka Tör -
vény köny ve 90.  §-ának (1) be kez dé se] üt kö zik, vagy a
mun kál ta tó meg sze gi a fel men té si kor lá to zá sok ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket [30/A–30/D. §; 32.  § (2) be kez dé se], 
vagy

b) a mun kál ta tó a vá lasz tott szak szer ve ze ti tiszt ség vi -
se lõ, a köz al kal ma zot ti ta nács tag já nak (el nö ké nek, a köz -
al kal ma zot ti meg bí zott nak), il let ve a mun ka vé del mi kép -
vi se lõ nek (mun ka vé del mi bi zott ság tag ja i nak) köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nyát a 45–53. és az 54/A.  §-ok ba, il let ve a
Mun ka Tör vény köny ve 28.  §-ába, vagy a 62/A.  §-ába üt -
kö zõ mó don szün tet te meg.”

(2) A Kjt. 34.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt nem az (1) be kez -
dés ben fog lalt mó don szün tet ték meg jog el le ne sen, a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony a meg szün te tés rõl  szóló jognyi -
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latkozat sze rin ti idõ pont ban meg szû nik, de a köz al kal ma -
zott ré szé re – az eset összes kö rül mé nye i nek, így kü lö nö -
sen a jog sér tés és an nak kö vet kez mé nyei sú lyá nak mér le -
ge lé se alap ján – leg alább két, leg fel jebb har minc hat havi
át lag ke re set nek meg fe le lõ áta lány-kár té rí tést kell fi zet ni.”

(3) A Kjt. 34.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés ben fog lalt eset ben nem kell meg té -
rí te ni az il let mény nek (egyéb já ran dó ság nak), il let ve a
kár nak azt a ré szét, amely más hon nan meg té rült vagy kel lõ 
gon dos ság mel lett meg té rül he tett vol na. A kel lõ gon dos -
ság el mu lasz tá sá nak kü lö nö sen azt kell te kin te ni, ha a köz -
al kal ma zott az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel nem mû kö -
dik együtt a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony lé te sí té se
ér de ké ben, nem köt ál lás ke re sé si meg ál la po dást, il let ve az
e szerv ál tal fel aján lott – a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
 szóló jog sza bály ban fog lalt fel té te lek re te kin tet tel – meg -
fe le lõ mun ka he lyet el uta sít ja, to váb bá maga nem ke res ak -
tí van mun ka he lyet. A bí ró ság a kel lõ gon dos ság el mu lasz -
tá sá nak az el ma radt il let mény, egyéb já ran dó sá gok, il let ve 
a köz al kal ma zot ti kár meg té rí té sé vel kap cso la tos kö vet -
kez mé nyét az eset összes kö rül mé nyé nek mér le ge lé se
alap ján ál la pít ja meg.”

(4) A Kjt. 34.  § (7) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez dé se 
alap ján e tör vény ere jé nél fog va meg szûnt, és a bí ró ság
meg ál la pí tot ta a köz al kal ma zott „nem meg fe lelt” mi nõ sí -
té sé nek jog el le nes sé gét,]

„a) ha a mun kál ta tó el já rá sa a ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás vagy az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé be üt kö -
zött, az (1)–(3), il let ve az (5) és (6) be kez dés ben foglal -
takat,

b) az a) pont ba nem tar to zó eset ben a (4)–(6) be kez dés ben
fog lal ta kat”

[kell meg fele lõen al kal maz ni.]

19.  § A Kjt. 36.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz al kal ma zot ti iga zo lás nak – a Mun ka Tör -
vény köny ve 98.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban és
(3)–(4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar tal maz nia
kell

a) a köz al kal ma zott mun ka kö rét,

b) a 22.  § (8) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zot -
ta kat, a sor- és tar ta lé kos ka to nai, va la mint a pol gá ri szol -
gá lat és a szü lé si sza bad ság idõ tar ta mát,

c) min den olyan, a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg -
szû né sé nek évé ben mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt
a köz al kal ma zott át lag ke re set fi ze tés ben ré sze sült,

d) a ti zen har ma dik havi il let mény nek a köz al kal ma zot ti
jog vi szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, il let ve
en nek el ma ra dá sát,

e) a ju bi le u mi ju ta lom ki fi ze té sét és en nek idõ pont ját,

f) a köz al kal ma zott 37.  § (7) be kez dé sé ben meghatá -
rozott, emelt össze gû vég ki elé gí tés ben való ré sze sü lé sét,
to váb bá

g) a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né sé nek mód -
ját, és ha e tör vény in do ko lá si kö te le zett sé get ír elõ, a meg -
szün te tés okát. Ez utób bi a kat a köz al kal ma zott ké ré sé re a
köz al kal ma zot ti iga zo lás ból mel lõz ni kell.”

20.  § A Kjt. 37.  §-a (9) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég ki elé gí tés össze gé nek a fe lé re jo go sult a köz al -
kal ma zott, ha fel men té sé re vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nyá nak a 25.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg szû -
né sé re azért ke rült sor, mert a mun kál ta tó ál tal fel aján lott,
a 30/A.  § sze rin ti mun ka kör be he lye zé sé hez szük sé ges ki -
ne ve zés mó do sí tá sá hoz, ille tõ leg át he lye zé sé hez nem já -
rult hoz zá, ki vé ve, ha a hoz zá já ru lá sát ala pos in dok kal ta -
gad ta meg, így kü lö nö sen, ha”

21.  § A Kjt. 37/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo -
zá sa (4) be kez dés re mó do sul:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, e tör -
vény al kal ma zá sá ban nyug dí jas nak mi nõ sül az a köz al kal -
ma zott, aki az elõ re ho zott nyug díj fel té te le i vel ren del ke -
zik, és fel men té sé re a 30.  § (1) be kez dé se e) pont ja alap ján
ke rül sor.”

22.  § A Kjt. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a Mun -
ka Tör vény köny vé nek a mun ka vi szony meg szû né sé rõl és
meg szün te té sé rõl  szóló ren del ke zé sei kö zül (Har ma dik
rész, IV. fe je zet) a 85/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé se, a
86–86/E.  §-a, a 87.  §-ának (1) be kez dé se, a 87/A.  §-a, a
88.  §-a, a 89.  §-ának (1)–(6) be kez dé se, a 90.  § (4) be kez -
dé se, a 92.  §-a, a 93.  §-ának (1) és (2) be kez dé se, a 95. és
96.  §-a, a 98.  §-ának (1) be kez dé se, a 99–101.  §-a nem al -
kal maz ha tó.”

23.  § A Kjt. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a fe gyel mi el já rás hoz a 47.  § (1) be kez dé sé ben
és a 49.  § (2) és (3) be kez dé sé ben elõ írt sze mé lyi fel té te lek
a mun kál ta tó nál nem biz to sít ha tók, a mun kál ta tó ké ré sé re
a vizs gá ló biz tost, va la mint a fe gyel mi ta nács tag ja it a
mun kál ta tó fenn tar tó ja je lö li ki az ügy ben el fo gu lat lan,

a) a fe gyel mi el já rás alá vont nál ma ga sabb vagy vele
azo nos ve ze tõi be osz tá sú, en nek hi á nyá ban a fe gyel mi el -
já rás alá vont tal leg alább azo nos be so ro lá sú köz al kal ma -
zot tai,

b) ha a fenn tar tó nem e tör vény ha tá lya alá tar to zik, sa -
ját tag jai, il let ve a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább
azo nos szin tû is ko lai vég zett sé gû al kal ma zot tai

kö zül.”
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24.  § A Kjt. 54/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„54/A.  § E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
mun kál ta tó ve ze tõ je – ide nem ért ve az 53/A.  §-ban em lí -
tett ve ze tõ ket – el le ni fe gyel mi el já rást a ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja, il let ve a ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi meg -
bí zást ado má nyo zó sze mély vagy szer ve zet, il let ve tes tü let 
ve ze tõ je (a továb biak ban: ki ne ve zõ) kö te les meg in dí ta ni
és le foly tat ni az zal, hogy a vizs gá ló biz tost, a fe gyel mi ta -
nács tag ja it és el nö két az ügy ben el fo gu lat lan, a kineve -
zõnek

a) a fe gyel mi el já rás alá vont nál ma ga sabb vagy vele
azo nos ve ze tõi be osz tá sú, il let ve be so ro lá sú, en nek hi á -
nyá ban a fe gyel mi el já rás alá vont tal ma ga sabb vagy vele
leg alább azo nos be so ro lá sú köz al kal ma zot tai,

b) az a) pont ban fog lal tak hi á nyá ban sa ját tag jai, il let ve 
a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko lai
vég zett sé gû al kal ma zot tai
kö zül kell ki je löl nie.”

25.  § A Kjt. 67.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kol lek tív szer zõ dés, en nek ren del ke zé se hi á nyá -
ban a mun kál ta tó ha tá roz za meg, hogy a mun kál ta tó a gaz -
dál ko dás ered mé nyé nek mely há nya dát és mi lyen fel té te lek 
sze rint for dít ja il let mény ki egé szí tés re.”

26.  § A Kjt. 78.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz al kal ma zott jog vi szo nya a 30.  § (1) be kez -
dés d) vagy e) pont ja alap ján szû nik meg, ré szé re a meg -
szû nés évé ben ese dé kes sé váló ju bi le u mi ju tal mat az utol só
mun ká ban töl tött na pon ki kell fi zet ni.

(4) Ha a köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nya
– a fe gyel mi el bo csá tás bün te tés vagy a 25.  § (2) be kez dés
b) 1. pont ja sze rin ti át he lye zés ki vé te lé vel – meg szû nik és
leg ké sõbb a meg szû nés idõ pont já ban nyug dí jas nak mi nõ -
sül [37/B.  § (1), il let ve (3) be kez dés], to váb bá leg alább
har minc öt évi köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal ren del ke zik,
a negy ven éves köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal járó jubi -
leumi ju tal mat ré szé re a jog vi szony meg szû né se kor ki kell
fi zet ni.”

27.  § A Kjt. 79/D.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3) be kez dés sze rin ti fi ze té si fo ko za tok kö zöt ti
vá ra ko zá si idõ be nem szá mít ha tók be a 22.  § (8) be kez dé -
sé ben em lí tett idõ tar ta mok, va la mint a sor- és tar ta lé kos
ka to nai, il let ve a pol gá ri szol gá lat idõ tar ta ma.”

28.  § A Kjt. 82.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„82.  § Amennyi ben a kol lek tív szer zõ dés le he tõ vé te szi, 
hogy a mun kál ta tó a köz al kal ma zot tat köz vet le nül kár té rí -
tés re kö te lez ze, és a fe le lõs ség rõl tör té nõ dön té sig a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony fenn áll, a fe le lõs ség meg ál la pí tására

a fe gyel mi el já rás sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy az el já rás meg in dí tá sá ra az el évü lés re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek az irány adók.”

29.  § A Kjt. 83/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a fe gyel mi el já rás hoz szük sé ges sze mé lyi fel té -
te lek – a kép vi se lõ-tes tü let lét szá ma vagy össze fér he tet -
len ség foly tán – a kép vi se lõ-tes tü let tag jai kö zül nem biz -
to sít ha tók, a fe gyel mi ta nács tag ja it és a vizs gá ló biz tost a
kép vi se lõ-tes tü let a pol gár mes te ri hi va tal nak a fe gyel mi
el já rás alá vont nál ma ga sabb be so ro lá sú, en nek hi á nyá ban
a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko lai
vég zett sé gû al kal ma zot tai kö zül je lö li ki.

(4) Ha a vizs gá ló biz tos ki je lö lé se a (3) be kez dés ben
fog lal tak al kal ma zá sá val sem le het sé ges, a kép vi se lõ-tes -
tü let a vizs gá ló biz to si fel ada tok el lá tá sá ra a fe gyel mi el já -
rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko lai vég zett sé gû
füg get len sze mélyt kér het fel.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a 14–19.  §, a 23.  §,
az 53/A.  §, va la mint az 54/A.  § nem al kal maz ha tó.”

30.  § A Kjt. 87/A.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sa kor köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
töl tött idõ nek kell te kin te ni]

„g) az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban”
[töl tött idõt.]

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 
1992. évi XXII. tör vény módosítása

31.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 86/E.  § (4) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 109.  § alap ján meg ál la pí tott hát rá nyos jog kö vet -
kez ménnyel kap cso la tos pert meg kell szün tet ni.”

32.  § Az Mt. 192/B.  §-a je len le gi szö ve gé nek meg je lö -
lé se (1) be kez dés re vál to zik, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ha tá lya alá tar to zó
mun kál ta tó nál a Kjt. 22/B.  §-a sze rin ti ma ga sabb ve ze tõi
mun ka kört be töl tõ mun ka vi szo nya csak pá lyá zat alap ján
lé te sít he tõ. A pá lyá zat ra meg fele lõen al kal maz ni kell a
Kjt. 20/A–20/B.  §-át.”

A prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról  szóló 

2004. évi CXXII. tör vény módosítása

33.  § (1) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog -
lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
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(a továb biak ban: Péptv.) 1.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[E tör vény ha tá lya ki ter jed:]
„d) a 4/A., az 5. és a 6/A.  § ki vé te lé vel az ál lam tu laj do -

ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995.
évi XXXIX. tör vény 2007. szep tem ber 24-én ha tá lyos
mel lék le té ben fel so rolt, azon 100%-os ál la mi tu laj do nú
mun kál ta tók ra és azok mun ka vál la ló i ra, ame lyek re a pré -
mi um évek prog ra mot a mun kál ta tó fõ te vé keny sé ge sze rint 
fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ren de le té vel kiter -
jeszti.”

(2) A Péptv. 1.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) E tör vény köz szfé rá ban in dí tott pré mi um évek
prog ram ra, il let ve kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell

a) arra a 2006. jú ni us 30-án köz igaz ga tá si vagy he lyet -
tes ál lam tit ká ri ki ne ve zés sel ren del ke zõ sze mély re (a to -
váb biak ban: ál la mi ve ze tõ) is, aki nek ál lam tit ká ri vagy
szak ál lam tit ká ri ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nya fel -
men tés sel tör té nõ meg szû né sé re ke rül ne sor, és meg fe lel a
3.  § (1) be kez dé sé nek a), b) és d) pont já ban fog lalt fel té -
telek nek,

b) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé re, he lyet -
te sé re, tes tü le ti for má ban mû kö dõ au to nóm ál lam igaz ga -
tá si szerv ese té ben a tes tü let tag já ra, ha jog vi szo nya a ha tá -
ro zott ide jû ki ne ve zé se le jár tá ra te kin tet tel szû nik meg,
fel té ve, hogy meg fe lel a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fog lalt fel té te lek nek.”

(3) A Péptv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) E tör vény köz szfé rá ban in dí tott pré mi um évek
prog ram ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni az
(1) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ mun kál ta tók ra és mun -
ka vál la lók ra, va la mint a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott sze mély re és a vo nat ko zá sá ban a 3.  § (7) be kez dé se
alap ján mun kál ta tó nak mi nõ sü lõ szerv re.”

34.  § A Péptv. 2.  § 1–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„1. fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony: az ál la mi ve -

ze tõi szol gá la ti jog vi szony, a köz szol gá la ti, a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony, ille tõ leg a mun ka vi szony;

2. prog ram ban részt vevõ: az az 1.  §-ban meg ha tá ro -
zott ál la mi ve ze tõ, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, ügy ke -
ze lõ, ille tõ leg mun ka vál la ló, aki meg fe lel a 3.  § (1) be kez -
dé sé ben elõ írt fel té te lek nek, to váb bá az 1.  § (3) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély;

3. köz szfé rá ban jog vi szony ban töl tött idõ:
a) ál la mi ve ze tõ, va la mint köz tiszt vi se lõ ese té ben a

Ktv. 72.  § (1)–(4) be kez dé se alap ján köz szol gá la ti jog vi -
szony ként el is mert idõ,

b) köz al kal ma zott ese té ben a Kjt. 87/A.  §-a alap ján
köz al kal ma zot ti jog vi szony ként el is mert idõ,

c) a Mun ka Tör vény köny ve Har ma dik Ré sze XII. Fe je -
ze té ben meg ha tá ro zott, a köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló ese tén a mun ka vi szony, köz al kal -
ma zot ti jog vi szony, köz szol gá la ti jog vi szony tar ta ma,

d) az 1.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
mun kál ta tó mun ka vál la ló ja ese tén a mun ka vi szony, köz al -
kal ma zot ti jog vi szony, köz szol gá la ti jog vi szony tar ta ma,

e) az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély ese té ben a mun ka vi szony, köz al kal ma zot ti jog -
viszony, köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma;

4. ko ráb bi il let mény: a prog ram ban részt ve võ nek a pré -
mi um évek prog ram ba tör té nõ be lé pé sét köz vet le nül meg -
elõ zõ ti zen két egész havi – a mun kál ta tó val fenn állt en nél
rö vi debb idõ tar ta mú jog vi szony ese tén a jog vi szony tel jes
idõ tar ta ma alat ti összes egész havi – il let mé nyé nek, mun -
ka bé ré nek havi át la ga az aláb bi ak sze rint:

a) köz tiszt vi se lõk ese té ben – meg ál la pí tá sa ese tén – a
Ktv. 44/B.  §-a sze rin ti sze mé lyi il let mény, il let ve a Ktv.
42.  § (2) be kez dé se, 45.  §-a alap ján az alap il let mény, az
 illetménykiegészítés és a rend sze res il let mény pót lé kok,

b) köz al kal ma zot tak ese té ben a Kjt. 66.  §-a alap ján a
ki ne ve zés ben fog lalt il let mény, va la mint a rend sze res il -
let mény pót lé kok,

c) mun ka vál la lók ese tén a sze mé lyi alap bér és a rend -
sze res bér pót lé kok,

d) ál la mi ve ze tõk ese tén a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 45., il let ve
56.  §-ában meg ha tá ro zott alap il let mény, il let mény ki egé -
szí tés és ve ze tõi il let mény pót lék,

e) az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély ese té ben az õt kü lön jog sza bály alap ján meg il le tõ
díj

együt tes össze ge. A rend sze res il let mény pót lé kot az Mt.
151/A.  § (2)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni;”

35.  § (1) A Péptv. 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel hez tör -
té nõ hoz zá já ru lás sal egy ide jû leg a köz al kal ma zott ma ga -
sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tá sa, a köz tiszt vi se lõ és az 
ügy ke ze lõ ve ze tõ meg bí zá sa, az ál la mi ve ze tõ e meg bí za -
tá sa meg szû nik. A ve ze tõi mun ka kört be töl tõk re a 4.  §
(2) be kez dé se al kal ma zan dó. A pré mi um évek prog ram ba
való be lé pés kor meg kell ál la pí ta ni a prog ram ban részt
vevõ ezen idõ pon tig ki nem adott sza bad sá gát.”

(2) A Péptv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) E tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek vo nat ko zá sá ban

a) a (2) be kez dés elsõ és má so dik mon da ta nem al kal -
maz ha tó,

1. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 15



b) a (3) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a mun kál ta tó a prog ram ban való rész -
vétel 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel té -
te le i vel ren del ke zõ érin tett szá má ra a prog ram ban való
rész vé tel le he tõ sé gét leg alább a jog vi szony, il let ve a meg bí -
za tás meg szû né se elõtt 30 nap pal kö te les írás ban fel aján la -
ni, és – az érin tett írás ban meg adott hoz zá já ru lá sa ese tén – a
prog ram ban való rész vé tel lel össze füg gés ben a 4.  §-ban
fog lalt kö te le zett sé gei tel je sí té sé rõl kö te les gon dos kod ni.
Ha az érin tett a hoz zá já ru lá sát meg ad ja, a jog vi szo nya,
 illetve meg bí za tá sa meg szû né sét kö ve tõ nap tól a pré -
miumévek prog ram ból ere dõ jo gok és kö te le zett sé gek
szem pont já ból úgy kell õt te kin te ni, mint ha köz szol gá la ti
jog viszonyban áll na.

(6) Amennyi ben e tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott sze mély a prog ram ban való rész vé telt vá laszt ja,
a jog vi szo nya meg szû né sé re te kin tet tel a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott dí ja zás ra nem jo go sult.

(7) E tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott sze mély vo nat ko zá sá ban a pré mi um évek prog -
ram idõ tar ta ma alatt mun kál ta tón a tes tü let hi va ta lát, iro -
dá ját kell ér te ni.”

36.  § (1) A Péptv. 4.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 3.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ha tá ro zott idõ re
 szóló fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony nem szüntet -
hetõ meg fel men tés sel a 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban sze -
rep lõ ok ból. A fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal ta kon túl a jog vi szony
meg szû nik to váb bá]

„b)  új mun ka vi szony, köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti
jog vi szony, ál la mi ve ze tõi szol gá la ti vi szony létesíté -
sével.”

(2) A Péptv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély ese tén a (8) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az
el té rés sel kell al kal maz ni, hogy amennyi ben a prog ram ban 
részt ve võ leg ké sõbb a prog ram 24. hó nap já ra járó jut ta tás
ki fi ze té sét meg elõ zõ en a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya
alá tar to zó mun ka vi szonyt lé te sít – ide nem ért ve a Ktv.
ha tá lya alá tar to zó szerv vel, ille tõ leg a leg alább 50%-os
 állami, ön kor mány za ti ré sze se dés sel mû kö dõ non pro fit
szer ve zet tel lé te sí tett mun ka vi szonyt –, ré szé re a 24. hó na -
pig hát ra lé võ jut ta tást, de leg fel jebb a pré mi um évek prog -
ram ba be lé pés idõ pont já ban õt kü lön jog sza bály sze rint a
meg bí za tá sa meg szû né sé re te kin tet tel meg il le tõ jut ta tást,
el lá tást a pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel meg -
szû né sé nek idõ pont já ban ki kell fi zet ni.

(10) Amennyi ben a prog ram ban részt vevõ mun kál ta tó -
ja mun ka jo gi jog ál lá sa meg vál to zik, az új mun kál ta tó nál
tör té nõ to vább fog lal koz ta tás ra irány adó sza bá lyo kat a
prog ram ban részt ve võ re is al kal maz ni kell. Ha e ren del ke -

zé sek alap ján az új mun kál ta tó és a pré mi um évek prog -
ram ban részt vevõ kö zött fog lal koz ta tá si jog vi szony lé te -
sül, a pré mi um évek prog ram az új mun kál ta tó nál a jog -
viszony meg szû né sé nek idõ pont ja, va la mint a havi jut ta tás 
össze ge te kin te té ben vál to zat lan fel té te lek kel folyta -
tódik.”

37.  § (1) A Péptv. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény alap ján a 3. és 4.  §-ban sza bá lyo zott pré -
mi um évek prog ram ba tör té nõ be lé pés re, il let ve a kü lön le -
ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zés re 2005. ja nu ár
1-je és 2009. de cem ber 31-e kö zött ke rül het sor. Et tõl el té -
rõ en, a 4/A.  §-ban sza bá lyo zott pré mi um évek prog ram ba
2008. de cem ber 31-ig le het be lép ni.”

(2) A Péptv. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) Fel ha tal ma zást kap nak a mi nisz te rek, hogy az
 államháztartásért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki -
adott ren de le tük kel a pré mi um évek prog ra mot ki ter -
jesszék az 1.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
mun kál ta tók ra és azok mun ka vál la ló i ra.”

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

38.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az (1) be kez -
dés sze rin ti ki vé te le ket és az en ge dé lye zés rész le tes sza bá -
lya it ren de let ben ál la pít sa meg.”

39.  § Az Flt. 16.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § A mun ka adó ré szé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott hát rá nyos hely ze tû sze mély mun ka vi szony ke -
re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá hoz a mun ka bér és já ru lé ka
leg fel jebb öt ven szá za lé ká nak, meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû sze mély ese té ben leg fel jebb hat van szá za lé ká nak
meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó leg fel jebb egy évi
idõ tar tam ra, ha a mun ka adó

a) a fog lal koz ta tást leg alább ti zen két hó nap idõ tar tam ban
vál lal ja, és

b) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hat
hó nap ban azo nos vagy ha son ló mun ka kör ben fog lal koz ta tott 
mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a mû kö dé si kö ré ben felme -
rülõ ok ból ren des fel mon dás sal nem szün tet te meg, és

c) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a mun ka vi szonyt a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a b) pont ban
meg ha tá ro zott ok ból nem szün te ti meg.”
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Záró rendelkezések

40.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény
a) 6.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 23.  § (1) be kez dé se, va -

la mint
b) 18.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 34.  §-a, va la mint

42.  §-a
2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 41.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba. Az (5) be kez dés 2008. jú li us 2-án lép ha tály ba és
2008. jú li us 3-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Kjt. 19.  §-ából „a 44.  §-a,” szö veg rész,
b) a Kjt. 24.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból „a ve ze tõ

mun ka vál la lók ra vo nat ko zó Har ma dik rész X. fe je ze te
(188–192/B.  §) az e tör vény sze rin ti el té rés sel” szö veg -
rész,

c) a Kjt. 30/A.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
d) a Kjt. 48.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va -

la mint a Kjt. 48.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
e) a Kjt. 52.  § (2) be kez dé se,
f) a Kjt. 85.  §-ának (5) be kez dé sé bõl a „ , va la mint

a Ma gyar Rá di ó nál, a Ma gyar Te le ví zi ó nál, va la mint a
 Magyar Táv ira ti Iro dá nál” szö veg rész,

g) az Mt. 117/A.  §-ának (3) be kez dé se.

(5) Ha tá lyát vesz ti e tör vény 1–39.  §-a, 40.  § (4) és
(6) be kez dé se, 41.  §-a, va la mint az 1.  §-át, 31.  §-át, 33.  §-át 
és 38.  §-át meg elõ zõ al cím.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kjt. 20/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „30/C.  §

(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „25.  § (2) be kez dés
b) pont ja” szö veg rész,

b) a Kjt. 20/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ” szö veg rész he lyé be a „pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je” szö veg rész,

c) a Kjt. 24.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„76.  §-ának (1)–(2) és (4)–(5) be kez dé se” szö veg rész he -
lyé be a „76.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé se” szö veg rész,

d) a Kjt. 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „22.  § (3) be -
kez dés c) és d) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „22.  §
(8) be kez dés b) és c) pont já ban” szö veg rész,

e) a Kjt. 38/A.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „30.  § 
(1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja” szö veg rész he lyé be a
„30.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja” szö veg rész,

f) a Péptv. 5.  § (4) be kez dé sé ben a „4.  § (2)–(7) be kez -
dé sét” szö veg rész he lyé be a „4.  § (2)–(7), va la mint (9) be -
kez dé sét” szö veg rész
lép.

41.  § (1) Nem lép ha tály ba a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 

2007. évi C. tör vény (a továb biak ban: 2007. évi C. tör -
vény) 7.  § (1) be kez dé se ál tal meg ál la pí tott Kjt. 23.  §
(1) be kez dé se.

(2) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Kjt.-nek az e tör vény
a) 3.  §-ával meg ál la pí tott 20/A.  § (4) be kez dé se,

16.  §-ával meg ál la pí tott 33.  § (1) és (2) be kez dé se, va la -
mint e tör vény 32.  §-ának (3) be kez dé se 2008. ja nu ár
1-jén,

b) 7.  §-ával meg ál la pí tott 23.  § (2) és (3) be kez dé se,
(5) és (7) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén

lép ha tály ba.”

(3) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (11) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A köz al kal ma zott ál tal be töl tött ma ga sabb ve ze tõ, 
il let ve ve ze tõ be osz tás a Kjt. – e tör vény 7.  §-a (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott – 23.  § (2) be kez dé se sze rin ti mi -
nisz te ri dön tés alap ján ala kul át 2008. jú li us 1-jé vel ma ga -
sabb ve ze tõ vagy ve ze tõ mun ka kör ré. Ha az át ala ku lás kor
a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ tar ta mú
volt, de a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás ha tá -
ro zott idõ re szólt, a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro -
zat lan idõ tar ta ma az át ala ku lás sal nem vá lik ha tá ro zott
ide jû vé.”

(4) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (13) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az e tör vény ha tály ba lé pé se és 2008. jú ni us 30.
kö zött a mun kál ta tó a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zást ak kor von hat ja vissza
– ide ért ve a fe gyel mi ha tá lyú vissza vo nást is –, il let ve ha -
tá ro zott idõ re  szóló meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel -
tét köve tõen a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt fel men tés sel
ak kor szün tet he ti meg, ha a köz al kal ma zott ere de ti vagy
más, is ko lai vég zett sé gé nek, szak kép zett sé gé nek vagy
szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ mun ka kör ben való to vább -
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség.”

42.  § (1) Az e tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 34.  §
(1) be kez dés a) és b) pont ját, (4) be kez dé sét, va la mint a
(7) be kez dés a) és b) pont ját 2008. jú li us 1-jét köve tõen
kez de mé nye zett jog vi tá ban kell al kal maz ni.

(2) Az e tör vény 34.  §-ával meg ál la pí tott Péptv. 2.  §
4. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gét a 2008. ja nu ár 1-jét köve -
tõen fel aján lott pré mi um évek prog ram ese tén kell al kal -
maz ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kormány
355/2007. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad
áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról

A Kor mány 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 7.  §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tellel – ki ter jed

a) az oszt rák, li ech tens te i ni, né met, sváj ci ál lam pol gár,
b) a dán, bel ga, fran cia, nor vég ál lam pol gár,
c) a bol gár és ro mán ál lam pol gár,
d) a cseh, észt, lett, lit ván, len gyel, szlo vén, szlo vák,

mál tai, cip ru si ál lam pol gár, to váb bá
e) a 6.  §-ban fog lalt sza bály te kin te té ben a brit, iz lan di,

ír, olasz, gö rög, spa nyol, svéd, hol land, finn, por tu gál,
 luxemburgi ál lam pol gár, to váb bá

f) az a)–e) pont ban meg ha tá ro zott sze mély há zas tár sa,
va la mint

g) az a)–f) pont ban meg ha tá ro zott sze mély nek az ál ta la 
el tar tott vagy 21 év nél fi a ta labb le szár ma zó ja [az
f)–g) pont ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek to váb bi ak ban együtt
hoz zá tar to zó]
ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá ra.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki az 1.  § a)–g) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ma gyar or szá gi fog lal koz ta -
tá sá ra, ha e sze mé lye ket az EGT ál lam ban le te le pe dett
mun kál ta tó szol gál ta tás nyúj tás ke re té ben, ki kül de tés, ki -
ren de lés vagy mun ka erõ-köl csön zés ke re té ben kül di ma -
gyar or szá gi fog lal koz ta tó hoz.

(3) Ha a hoz zá tar to zó egy ben az 1.  § (1) be kez dé sé nek
a)–e) pont jai ha tá lya alá tar to zó sze mély nek is mi nõ sül, rá
azt a sza bályt kell al kal maz ni, amely a ma gyar or szá gi fog -
lal koz ta tás te kin te té ben ked ve zõbb fel té te le ket ál la pít
meg.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban meg ha tá -
ro zott sze mély és hoz zá tar to zó ja Ma gyar or szá gon szak -
kép zett sé get nem igény lõ te vé keny ség ke re té ben – a
3–4.  § – ok ban fog lal tak ki vé te lé vel – en ge dély alap ján
fog lal koz tat ha tó.

(2) Az en ge délyt a mun ka erõ pi a ci hely zet vizs gá la ta
nél kül kell ki ad ni

a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha tá -
ro zott sze mély és hoz zá tar to zó ja ese té ben, va la mint

b) az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély és hoz zá tar to zó ja ese té ben, a me zõ gaz da ság ban
(nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, ha lá szat) tör té nõ sze -
zo ná lis fog lal koz ta tás hoz, va la mint a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé gek ben tör té nõ fog lal koz ta tás hoz.

3.  §

(1) Nincs szük ség en ge dély re az 1.  § (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély to váb bi ma gyar -
or szá gi fog lal koz ta tá sá hoz, ha õt 2004. má jus 1-jén vagy
azt kö ve tõ idõ pont tól kez dõ dõ en meg sza kí tás nél kül leg -
alább 12 hó nap idõ tar ta mú fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog -
vi szony ban jog sze rû en fog lal koz tat ták.

(2) Nincs szük ség en ge dély re az 1.  § (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély hoz zá tar to zó já nak 
to váb bi ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá hoz, ha a hoz zá tar -
to zó 2004. má jus 1-jén vagy azt köve tõen jog sze rû en vele
együtt tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon, fel té ve, ha az 1.  §
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mélyt 
meg sza kí tás nél kül leg alább 12 hó nap idõ tar ta mú fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban jog sze rû en fog lal koz -
tat ták.

4.  §

(1) Nincs szük ség en ge dély re az 1.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély to váb bi ma gyar or szá -
gi fog lal koz ta tá sá hoz, ha õt 2007. ja nu ár 1-jén vagy azt
kö ve tõ idõ pont tól kez dõ dõ en meg sza kí tás nél kül leg alább
12 hó nap idõ tar ta mú fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi -
szony ban jog sze rû en fog lal koz tat ták.

(2) Nincs szük ség en ge dély re az 1.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély hoz zá tar to zó já nak to -
váb bi ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá hoz, ha

a) a hoz zá tar to zó 2007. ja nu ár 1-jén jog sze rû en, az 1.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott sze méllyel
együtt tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon, vagy

b) a hoz zá tar to zó 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ idõ pont tól
kez dõ dõ en, leg alább 18 hó na pig, az 1.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott sze méllyel együtt, jog sze rû en
tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon,
fel té ve, hogy az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott sze mélyt meg sza kí tás nél kül, leg alább 12 hó nap 
idõ tar ta mú fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban, jog -
sze rû en fog lal koz tat ták.
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5.  §

(1) Az e ren de let ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Flt., va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott, a kül föl di ek
magya ror szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé re vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A 3–4.  §-ok ban meg ha tá ro zott en ge dély men tes ség
fenn ál lá sát a fog lal koz ta tó vagy az en ge dély men tes ség re
jo go sult sze mély ké rel mé re a re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pont (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont) iga zol ja.

(3) Az iga zo lást az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mély fog lal koz ta tá sá nak he lye sze -
rint ille té kes mun ka ügyi köz pont adja ki. Ha a fog lal koz ta -
tás a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban már meg szûnt,
az iga zo lás ki adá sá ra a meg szûnt fog lal koz ta tás he lye sze -
rin ti mun ka ügyi köz pont az ille té kes.

(4) A men tes ség iga zo lá sa irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell

a) a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony, lé te sí té sét,
fenn ál lá sát ta nú sí tó do ku men tu mot,

b) hoz zá tar to zó ese té ben az a) pont ban meg ha tá ro zott
do ku men tu mon kí vül a hoz zá tar to zói jog ál lást iga zo ló ok ira -
tot, va la mint a jog sze rû tar tóz ko dás té nyét iga zo ló ér vé nyes
ha tó sá gi bi zo nyít ványt, va la mint iga zol ványt.

(5) A leg alább 12 hó nap idõ tar ta mú jog sze rû fog lal koz -
ta tás té nyé nek iga zo lá sa ér de ké ben a mun ka ügyi köz pont
a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tai alap ján el len õr zi, hogy a
fog lal koz ta tás hoz szük sé ges en ge dély ki adá sá ra sor ke -
rült-e, il le tõ leg, hogy a fog lal koz ta tás meg fe lel-e az en ge -
dély men tes ség fel té te le i nek.

6.  §

(1) A fog lal koz ta tó kö te les a fog lal koz ta tás he lye sze -
rint ille té kes mun ka ügyi köz pont nak be je len te ni azok nak
a sze mé lyek nek a fog lal koz ta tá sát, akik nek a ma gyar or -
szá gi fog lal koz ta tá sá hoz az Flt. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja, va la mint az Flt. vég re haj tá sá ra ki adott, a kül föl -
di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé re
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint, to váb bá e ren de let
alap ján nincs szük ség en ge dély re. Fog lal koz ta tás kez dõ -
idõ pont ját leg ké sõbb a fog lal koz ta tás meg kez dé sé nek
nap ján, a fog lal koz ta tás meg szû né sét az azt kö ve tõ na pon
kell be je len te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len tés sze -
mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don tar tal maz za fog lal -
koz ta tot tak szá mát, ál lam pol gár sá gát, a fog lal koz ta tá si
jog vi szony for má ját, hoz zá tar to zó ese té ben a hoz zá tar to -
zói jog ál lás meg je lö lé sét, to váb bá arra vo nat ko zó ada tot,
hogy a fog lal koz ta tá si jog vi szony lét re jött-e vagy meg -
szûnt.

(3) A mun ka ügyi köz pont iga zol ja a be je len tés tel je sí té sét,
és a be je len tett ada tok ról nyil ván tar tást ve zet.

(4) A fog lal koz ta tó kö te les a be je len tés tár gyát ké pe zõ
fog lal koz ta tá si jog vi szony lé te sí té sé rõl és meg szû né sé rõl
 szóló do ku men tu mot és iga zo lást a fog lal koz ta tá si jog vi -
szony meg szû né sét kö ve tõ há rom évig meg õriz ni, és az el -
len õr zés so rán be mu tat ni.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett ség tel je sí té se, il le tõ leg an nak iga zo lá sa nem fel té te -
le a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé nek il le -
tõ leg az an nak alap ján vég zett te vé keny ség meg kez dé -
sének.

7.  §

(1) A ma gyar Csat la ko zá si Szer zõ dés X. mel lék le té nek
7. és 11. pont já ban, a ro mán Csat la ko zá si Szer zõ dés
VII. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban, va la mint a bol gár
Csat la ko zá si Szer zõ dés VI. szá mú mel lék le té nek 7. pont -
já ban meg ha tá ro zott véd in téz ke dés nek az Eu ró pai Bi zott -
ság nál tör té nõ kez de mé nye zé sé rõl vagy an nak el ren de lé -
sé rõl – a 6.  §-ban meg ha tá ro zott be je len té sek ben fog lalt
ada tok figye lembe véte lével –, a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter ja vas la ta alap ján a Kor mány dönt. A szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter a véd in téz ke dés re vo nat ko zó an az
Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ban kép vi se let tel ren del -
ke zõ mun ka vál la lói és mun ka adói ér dek kép vi se le tek vé le -
mé nyé nek meg hall ga tá sá val tesz ja vas la tot.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság vagy a Ta nács ál tal, a véd in -
téz ke dés tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé kell ten ni. A Kor mány a véd in téz ke dés el ren de -
lé sé rõl  szóló dön té sét ren de let ben hir de ti ki.

8.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szak kép zett sé get nem igény lõ te vé keny ség az olyan

te vé keny ség, amely el lá tá sá hoz jog sza bály sem egye te -
mi(fõ is ko lai) vég zett ség és szak kép zett ség, sem kö zép fo -
kú is ko lai vég zett ség, sem szak mun kás bi zo nyít vány meg -
szer zé sét nem írja elõ,

b) EGT ál lam nak kell te kin te ni az Eu ró pai Unió tag ál -
la mát, to váb bá az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban ré szes más ál la mot, va la mint azt az ál la mot,
amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog -
állást él vez.
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9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör -

té nõ csat la ko zá sát köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci
vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. ren de let,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör -
té nõ csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci
vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 107/2006.
(V. 2.) Korm. ren de let,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör -
té nõ csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci
vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló a 218/2006.
(XI. 9.) Korm. ren de let,

d) a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál la lók sza bad áram lá -
sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 354/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let,

e) a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál la lók sza bad áram lá -
sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 354/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 189/2007.
(VII. 18.) Korm. ren de let.

(3) A 4.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „leg alább 18 hó -
na pig” szö veg rész 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) Ez a be kez dés, va la mint a (2) be kez dés 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

(5) Ez a be kez dés, va la mint a (3) be kez dés 2009. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

(6) A 6.  § ál tal tar tal ma zott ren del ke zést a 2008. ja nu ár
1-jét köve tõen lé te sí tett fog lal koz ta tá si jog vi szo nyok ban
kell al kal maz ni.

(7) Az e ren de let ha tály be lé pé sé ig a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál tal az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zást köve -
tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci vi szo nos ság és véd in -
téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm.
rende let 7.  §-a alap ján be je len tett ada tok kö zül a sze mé lyes
ada to kat ha la dék ta la nul tö röl ni kell. Ezt köve tõen a mun ka -
ügyi köz pont a nyil ván tar tás ban csak a 6.  § (1) be kez dé se
sze rin ti adat kört, és csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan
mó don tart hat ja nyil ván.

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

Melléklet
a 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A ro mán és bol gár ál lam pol gá rok nak a mun ka vál la lá si
en ge délyt e ren de let 2.  §-a (2) be kez dés b) pont ja sze rint a
mun ka erõ pi a ci hely zet vizs gá la ta nél kül ki kell adni  a kö -
vet ke zõ fog lal ko zá sok ban:

Foglalkozás kódja és megnevezése

Irodai jellegû foglalkozások

4194 Iro dai sok szo ro sí tó

Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások

5224 Vo nat fel- és át ve võ
5232 Moz gó pos ta ke ze lõ
5233 Já rat kí sé rõ

Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások

5315 Ház ve ze tõ nõ
5319 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tá si fog lal ko zá sok

Vas- és fémipari foglalkozások

7429 Egyéb fém meg mun ká lók, -fe lü let ke ze lõk

Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások,
laboránsok

7530 Rak tár ke ze lõ

Építõipari foglalkozások

7641 Út épí tõ, út kar ban tar tó

Feldolgozóipari gépek kezelõi

8142 Fi nom ke rá mia-ter mé ket gyár tó gép ke ze lõ
8145 Mész-, ce ment ter mé ket gyár tó gép ke ze lõ

Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi

8224 Víz tur bi na gé pész, -gép ke ze lõ
Mobil gépek kezelõi

8324 Hid ro me cha ni kus és úszó mun ka gép-ke ze lõ
8325 Kút fú ró gép-ke ze lõ
8332 Te le pü lés tisz ta sá gi szip pan tó gép-ke ze lõ
8343 Tar gon ca ve ze tõ

Egyszerû szolgáltatási jellegû foglalkozások

9113 Ház tar tá si al kal ma zott
9114 Kony hai ki se gí tõ
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9116 Mo só nõ, va sa ló nõ
9125 Hor dár, cso mag ki hor dó
9131 Kézi anyag moz ga tó, cso ma go ló
9140 Ku bi kos
9190 Egyéb se géd mun ká sok
9210 Egy sze rû me zõ gaz da sá gi fog lal ko zá sok
9220 Egy sze rû er dé sze ti, va dá sza ti, ha lá sza ti fog lal -

ko zá sok

* A fel so rolt fog lal ko zá sok nál a FEOR–93 sze rint az egyes fog lal ko zá -
sok tar tal mi le írá sá ban mi ni má lis kép zett sé gi kö ve tel mény ként alap fo kú ok -
ta tá si in téz mény ben szer zett vég zett ség sze re pel.

A Kormány
373/2007. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a felnõttképzést folytató intézmények
és a felnõttképzési programok akkreditációjának

szabályairól  szóló
 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép -
zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az akk re di tá ci ós el já rás a fel nõtt kép zést foly ta tó
in téz mény ké rel mé re [Fktv. 12.  § (1) bek., 19.  § (1) bek.],
be je len té sé re [Fktv. 19.  § (3) bek.], il let ve az Ok ta tá si Hi -
va tal meg ke re sé se alap ján hi va tal ból [Fktv. 12.  § (6) bek.,
19.  § (6) bek.] in dul. Az in téz mény- és prog ra makk re di tá ció
irán ti ké rel met kü lön el já rás ban kell el bí rál ni.”

2.  §

Az R. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A be je len tés re, il let ve a hi va tal ból in dult akk re di tá -
ci ós el já rás ban a FAT bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sa nél -
kül a ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy ide jû leg ki ad ja az in -
téz mény-, il let ve a prog ra makk re di tá ci ós ta nú sít ványt.

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 12/A.  §-sal egé szül ki:
„12/A.  § (1) Az Ok ta tá si Hi va tal Fktv. 12.  §-ának (6) be -

kez dé se alap ján meg kül dött jegy zé ke tar tal maz za:
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét (azo no sí tó szá mát),
b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szék hely sze rin ti cí mét,
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a fel nõtt kép zést foly ta -

tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ nyil ván tar tá si
szá mát.

(2) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek az in téz mé nyakk -
re di tá ci ós ta nú sít vány ban sze rep lõ ada ta i ban vál to zás kö -
vet ke zik be, er rõl az Ok ta tá si Hi va tal 15 na pon be lül tá jé -
koz tat ja a FAT-ot. Ilyen eset ben a FAT a 14.  § (2) be kez -
dé sé nek meg fele lõen jár el.”

4.  §

Az R. 14/A.  §-ának a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„14/A.  § A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott – szak kép zõ in téz mény egy sze rû -
sí tett el já rás ke re té ben sze rez het in téz mé nyakk re di tá ci ót.
A FAT eb ben az el já rás ban az in téz mény fel nõtt kép zés re
vo nat ko zó do ku men tu ma it hely szí ni szem le tar tá sa nél kül
egy szak ér tõ be vo ná sá val vizs gál ja. Az el já rás a szak kép -
zõ in téz mény tár gyi fel té te le i nek vizs gá la tá ra nem ter jed
ki.”

5.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki, ez -
zel egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dé se szá mo zá sa (7) be -
kezdésre mó do sul:

„(6) Az Ok ta tá si Hi va tal Fktv. 19.  §-ának (6) be kez dé se
alap ján meg kül dött jegy zé ke tar tal maz za:

a) a kép zé si prog ram meg ne ve zé sét,
b) a kép zés cél cso port ját,
c) a kép zés so rán meg sze rez he tõ kom pe ten ci á kat,
d) a prog ram ér vé nyes sé gi ide jét,
e) a prog ra mot in dí tó és re giszt rált fel sõ ok ta tá si in téz mény

ne vét, cí mét, fel nõtt kép zé si nyil ván tar tá si szá mát.”

6.  §

Az R. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a be kez dés a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból az in téz ményt, il let ve a
prog ra mot ab ban az eset ben, ha]

„b) a ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek ide je le jár és az akk -
re di tá ció új bó li meg adá sa iránt az NSZFI-hez ké re lem
nem ér ke zett,
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c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû nik és erre te kin tet tel
a tör lést az Ok ta tá si Hi va tal kéri.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek ben is al -
kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „NFI” szö veg rész he lyé be
„NSZFI” szö veg rész, 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fog -
lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz té ri um” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát  veszti.

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

A Kormány
388/2007. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv

honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes
szabályokról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 20/A.  § (4) be kez -
dé sé ben és 85.  §-ában, az egész ség ügyi ága zat ra vonat -
kozó sza bá lyok te kin te té ben a Kjt. 20/B.  §-a (2) be kez dé -
sé nek, 21/A.  §-a (5) be kez dé sé nek, 22.  §-a (4) és (5), va la -
mint (9) be kez dé sé nek, to váb bá 23.  §-a (1) és (2) be kez dé -
sé nek vég re haj tá sá ra ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Kjt. 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kál -

ta tó ra,
b) a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat

el lá tó szerv re (a továb biak ban: szol gál ta tó köz pont).

(2) E ren de let sza bá lyai nem érin tik a köz al kal ma zot ti
pá lyá za tok köz zé té te lé vel kap cso la tos ren del ke zést tar tal -
ma zó tör vényekben, il let ve ezek vég re haj tá sá ra ki adott

ren de le tek ben fog lalt egyéb elõ írások tel je sí té sé nek kö te -
le zett sé gét.

2.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont elekt ro ni kus rend szert és hon -
la pot mû köd tet a köz al kal ma zot ti pá lyá za tok in ter ne ten
tör té nõ meg je le ní té se cél já ból.

(2) Az egye di azo no sí tó val ren del ke zõ mun kál ta tó a pá -
lyá zat út ján be töl te ni kí vánt köz al kal ma zot ti ál lás ról az
1. szá mú. mel lék le té ben sze rep lõ pá lyá za ti ada tok alap ján
– a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül – elekt ro ni ku san ki töl ti a köz zé té te li
adat la pot (a továb biak ban: adat lap), és azt meg kül di a
szol gál ta tó köz pont ré szé re.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak mel lett a mun kál ta tó
egy út tal

a) meg kül di a pá lyá za ti ki írást a fenn tar tó nak a Kjt.
20/A.  § (4) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ köz zé té tel
 érdekében, va la mint

b) gon dos ko dik a Kjt. 20/A.  § (4) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott köz zé té tel rõl, il let ve

c) ha az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog sza -
bály a köz zé té tel he lyé re néz ve a Kjt. 20/A.  § (4) be kez dés
b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ sza bályt ál la pít meg, meg -
te szi az ez zel kap cso la to san szük sé ges in téz ke dé se ket.

(4) A szol gál ta tó köz pont az adat lap be ér ke zé sé rõl
elekt ro ni ku san ha la dék ta la nul vissza iga zo lást küld a mun -
kál ta tó nak.

(5) Az adat lap be ér ke zé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon
be lül a szol gál ta tó köz pont meg je le ní ti a hon lap ján az adat -
lap tar tal mán ala pu ló, az elekt ro ni kus rend szer ál tal ge ne rált 
pá lyá zat fel hí vást. A köz zé té tel idõ pont já ról elektro ni ku san 
ér te sí ti a mun kál ta tót.

(6) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
(3) be kez dés b), il let ve – ilyen ér tel mû jog sza bá lyi ren del -
ke zés ese tén – c) pont ja alap ján tör té nõ köz zé té tel tõl kell
szá mí ta ni az zal, hogy a ha tár idõ le tel té nek idõ pont ja nem
le het ko ráb bi, mint a szol gál ta tó köz pont hon lap ján tör -
ténõ meg je le ní tés idõ pont já tól szá mí tott ti zen ötö dik nap.

3.  §

(1) A pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez – a je len ren -
de let ben meg ha tá ro zott mér té kig – tör té nõ köz vet len
( online) hoz zá fé rés ér de ké ben a szol gál ta tó köz pont egye di
azo no sí tót ad ki a mun kál ta tók nak.

(2) Az egye di azo no sí tó ki adá sát a mun kál ta tó ve ze tõ je igé -
nyel he ti a 2. szá mú mel lék let sze rin ti be je len tõ lap meg kül dé -
sé vel.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti, a mun kál ta tó ve ze tõ jé nek
alá írá sá val el lá tott be je len tõ la pot a szol gál ta tó köz pont
ré szé re kell pos tai úton meg kül de ni. A szol gál ta tó köz pont 
a mun kál ta tó ré szé re az egye di azo no sí tót a be je len tés tõl
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szá mí tott öt mun ka na pon be lül, pos tai úton, tér ti ve vé nyes
kül de mény ként kül di meg.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en,
a) 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a ren de let 1–3.  §-a,

7.  §-a, 8.  §-ának (1) és (5) be kez dé se, va la mint 9.  §-ának
(1) be kez dé se,

b) 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba a ren de let 10.  §-a,
c) 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba a ren de let 8.  §-ának

(2) és (3) be kez dé se, va la mint 9.  §-ának (2) be kez dé se.

(3) A ren de let 1–3.  §-ának ren del ke zé se it elsõ íz ben a ha -
tály ba lé pé sét köve tõen ki írt pá lyá za tok ra kell al kal maz ni.

(4) E ren de let 5–10.  §-a 2008. jú li us 2-án vesz ti ha tá -
lyát. Et tõl el té rõ en, 2008. de cem ber 31-én vesz ti ha tá lyát
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let nek (a továb -
biak ban: Eüvhr.) e ren de let 8.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott 20.  §-a.

(5) Nem lép ha tály ba az Eüvhr.-nek a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény egész ség -
ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 223/2007.
(VIII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Eü módR.)
5.  §-ával meg ál la pí tott 2.  § (3)–(6) be kez dé se.

5.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé re ki adott 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
23.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A 2008. ja nu ár 1. elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve ze tõi, 
ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben tör té nõ el lá tá sá ra ki írt 
pá lyá za to kat vissza kell von ni vagy mó do sí ta ni kell úgy,
hogy a meg hir de tett ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör
2008. jú li us 1-jé nél elõbb nem tölt he tõ be.

(4) A 2008. jú li us 1-je elõt ti ma ga sabb ve ze tõi és ve ze tõi
meg bí zá sok ese tén al kal maz ni kell a ren de let 3. szá mú mel -
lék le té nek 2007. szep tem ber 20-án ha tá lyos szabá lyait.”

6.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé re ki adott 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let

mó do sí tá sá ról  szóló 241/2007. (IX. 21.) Korm. ren de let
5.  § (1) be kez dé sé ben a „ja nu ár” szö veg rész he lyé be a
„ július” szö veg rész lép.

7.  §

Az Eüvhr. 1/B.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) A pá lyá za ti fel hí vás a ki író ké rel mé re és – a 4.  §
(1) be kez dés sze rin ti eset ki vé te lé vel – költ sé gé re az
Egész ség ügyi Köz löny ben is köz zé té tel re ke rül.”

8.  §

(1) Az Eüvhr. 2.  §-a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi

XXII. tör vény ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell létesí -
teni az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Eftv.)
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben em lí tett egész ség ügyi szol -
gál ta tó ve ze tõ jé vel, ki vé ve, ha a ve ze tõ az Eftv. 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély.”

(2) Az Eüvhr. 2.  §-a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ön ál ló ve ze tõi mun ka kört kell lét re hoz ni a (3) be -
kez dés ben em lí tett egész ség ügyi szol gál ta tó

a) gaz da sá gi ve ze tõi,
b) or vos igaz ga tói és
c) ápo lá si igaz ga tói
fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en ön ál ló ve -

ze tõi mun ka kör hoz ha tó lét re az egész ség ügyi szol gál ta tók
a) or vos igaz ga tói,
b) ápo lá si igaz ga tói, va la mint
c) gaz da sá gi, igaz ga tá si
fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
(6) A (4) be kez dés b) és c) pont ja, va la mint az (5) be kez -

dés a) és b) pont ja sze rin ti eset ben leg alább olyan mér ték -
ben biz to sí ta ni kell a köz al kal ma zott szá má ra a fo lya ma tos 
egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek le he tõ sé gét, amely
a szak ké pe sí té se sze rin ti egész ség ügyi te vé keny ség gya -
kor lá si jo gá nak fenn tar tá sá hoz szük sé ges.”

(3) Az Eüvhr. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ be osz tás, il let ve mun -
ka kör el lá tá sá ra irá nyu ló pá lyá za ti fel hí vás nak a Tör vény
20/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti ada to kon kí vül tar tal maz nia
kell az ál lás be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ját is. A fel hí vást
a Tör vény 20/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl az
Egész ség ügyi Köz löny ben is köz zé kell ten ni.”

(4) Az Eüvhr. a kö vet ke zõ 20.  §-sal egé szül ki:
„20.  § (1) A 2008. ja nu ár 1. elõtt köz zé tett, ma ga sabb

ve ze tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben – ide nem ért -
ve a 2.  § (3) be kez dé se sze rint be töl ten dõ mun ka kört – tör -
té nõ el lá tá sá ra ki írt pá lyá za to kat vissza kell von ni, vagy az 
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új pá lyá za tok köz zé té te lé re irány adó ren del ke zé sek be tar -
tá sá val mó do sí ta ni kell a kö vet ke zõk sze rint:

a) a meg hir de tett ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör
2008. jú li us 1-nél elõbb nem tölt he tõ be, vagy

b) a mun ka kör 2008. jú li us 1-ig tör té nõ be töl té se ese tén 
a pá lyá zat csak ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás el lá tá -
sá ra irá nyu ló pá lyá zat ként hir det he tõ meg.

(2) A 2.  §
a) (3) be kez dé sét a 2008. ja nu ár 1-jét,
b) (4) és (5) be kez dé sét a 2008. jú li us 1-jét

köve tõen ki írt pá lyá zat alap ján be töl tött mun ka kö rök ese -
té ben kell al kal maz ni.”

(5) Az Eüvhr.
a) 2.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „23.  §-ának (1)–(2) be kez -

dé sé hez” szö veg rész he lyé be a „20/B.  § (1) be kez dé sé hez,
22/B. és 23.  §-ához” szö veg lép,

b) 3.  §-át meg elõ zõ al cí me ha tá lyát vesz ti.

9.  §

(1) Az Eü módR. 9.  § (4) be kez dés b) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az Eü módR. ha tá lyát vesz ti.

10.  §

E ren de let 2.  § (6) be kez dé se he lyé be 2008. áp ri lis 1-jén
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
szol gál ta tó köz pont hon lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl kell
szá mí ta ni.”

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

1. számú melléklet
a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai

I. A pá lyá za tot ki író mun kál ta tó ada tai

1. A köz zé té te li adat lap ki töl té sé nek dá tu ma
2. A köz zé té te li adat la pot ki töl tõ sze mély ügyi mun ka társ

neve
3. A köz zé té te li adat lap – mun kál ta tó ál tal kép zett –

 iktatószáma
4. A mun kál ta tó meg ne ve zé se
5. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, munka köre
6. A mun kál ta tó le ve le zé si címe, aho vá a pá lyá za tok

be nyújt ha tók
7. A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for -

má ció

8. A mun kál ta tó ré szé rõl a szol gál ta tó köz pont tal  való
kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély(ek) neve, e-ma il címe,
te le fon szá ma

(A 7–8. pont ki töl té se nem kö te le zõ)

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó ada tok

1. A mun ka kör meg ne ve zé se
2. A mun ka kör höz kap cso ló dó eset le ges ve ze tõi meg -

bí zás meg ne ve zé se
3. A ve ze tõi meg bí zás szint je (ve ze tõ/ma ga sabb  vezetõ)
4. Ha a ki ne ve zés jo gát a fenn tar tó gya ko rol ja, az az

 intézmény, ahol a mun ka vég zés re sor ke rül
5. Az a szer ve ze ti egy ség, ahol a mun ka kört be kell

 tölteni
6. A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
7. A jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan / ha tá ro zott)
8. A fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun -

ka idõs)
9. Ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
10. A mun ka vég zés he lye
11. A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal

járó lé nye ges fel ada tok fel so ro lá sa
12. A Kjt. ren del ke zé se in túl az il let mény meg ál la pí tá sá -

ra, va la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok meg ne ve zé se

13. A mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás be töl té sé hez  el -
várt/elõnyt je len tõ kép zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat

14. A mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás be töl té sé hez
 elvárt/elõnyt je len tõ nyelv tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa

15. A mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ  infor -
ma ti kai rend szer is me ret

16. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány
 típusa

17. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -
sá gi el len õr zés szint je

18. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat -
ko zat

19. Egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
20. A mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt kom pe ten ci ák
(A 3. pont ki töl té se csak a 2. pont ki töl té se ese tén kö te -

le zõ. A 4. pont ki töl té se csak ak kor kö te le zõ, ha a ki ne ve -
zés jo gát a fenn tar tó gya ko rol ja. A 14–20. pont, il let ve az
elõnyt je len tõ ka te gó ri ák ki töl té se nem kö te le zõ.)

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai

1. A pá lyá zat hon la pon  való köz zé té te lé nek kért
 dátuma

2. A pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok, iga -
zo lá sok fel so ro lá sa

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja
5. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei
6. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
7. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je
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8. A pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je, ha tár -
ide je (a szol gál ta tó köz pont hon lap ján  való köz zé té te len
kí vül)

9. A pá lyá zat elekt ro ni ku san tör té nõ be nyúj tá sa ese tén
az an nak fo ga dá sá ra ki je lölt mun ka társ neve, e-ma il címe

10. A pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo -
go sí tott sze mély neve, te le fon szá ma

(A 9–10. pont ki töl té se nem kö te le zõ.)

2. számú melléklet
a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Egyedi azonosító kiadásának igénylésére szolgáló
bejelentõ lap

A mun kál ta tó meg ne ve zé se:

szék he lye:

le ve le zé si címe:

ve ze tõ jé nek neve:

A szol gál ta tó köz pont tal  való
kapcsolattar tásra ki je lölt mun ka társ
neve, te le fon szá ma, e-ma il címe

A Kormány
406/2007. (XII. 27.) Korm.

r e n d e l e t e

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjérõl,
annak szervezésérõl és lebonyolításáról, a pályázati

eljárás alól adott mentesítésrõl,
a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási

adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz
kapcsolódó nyilvántartás szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 80.  § (1) be kez dé sé nek k) és l) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Hatály

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a mi nisz té ri um ra, a
 Miniszterelnöki Hi va tal ra, a kor mány hi va tal ra, a köz pon ti
hi va tal ra, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv te rü le ti és he lyi 

szer vé re, és a köz igaz ga tá si hi va tal ra (a továb biak ban:
 államigazgatási szerv).

(2) A ren de let ha tá lya a 11–15.  § te kin te té ben a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
10.  § (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek re is ki -
ter jed.

(3) A ren de let ha tá lya ki ter jed a ren de let sze rin ti pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk re (a továb biak ban: pá lyá zó).

(4) A ren de let ha tá lya a 2., 3., és a 11–16.  § te kin te té ben
va la mennyi köz tiszt vi se lõt fog lal koz ta tó köz igaz ga tá si
szerv re ki ter jed.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A tartalékállományból történõ kiválasztás

2.  §

(1) A köz igaz ga tá si szerv pá lyá za ti ki írá sa elõtt meg ke -
re si a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pon tot, mint a kor mány za ti sze mély -
ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vet (a továb biak ban:
szol gál ta tó köz pont) – az ál lás be töl té sé hez elõ írt mun ka -
kör-tér kép meg kül dé sé vel – a köz tiszt vi se lõi ál lás betöl -
tése ér de ké ben.

(2) A köz igaz ga tá si szerv az 1. mel lék let sze rin ti mun -
ka kör-tér ké pet elekt ro ni kus úton kül di meg a szol gál ta tó
köz pont nak.

(3) A szol gál ta tó köz pont ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat
a köz igaz ga tá si szer vek té rí tés men te sen ve szik igény be.

3.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a mun ka kör-tér kép ben meg -
ha tá ro zot tak alap ján ke re sést vé gez a tar ta lék ál lo mány ba
he lye zett köz tiszt vi se lõk kö zött és – a köz igaz ga tá si szerv
meg ke re sé sé tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül – össze ál lít ja 
a mun ka kör-tér kép ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ köz tiszt vi se lõk lis tá ját (a továb biak ban: aján la ti
lis ta).

(2) Az aján la ti lis ta össze ál lí tá sa kor a szol gál ta tó köz -
pont az ál lás be töl té sé re al kal mas köz tiszt vi se lõk kö zött a
mun ka kör-tér ké pen sze rep lõ ada tok, el vá rá sok, elõ nyök
alap ján aján la ti sor ren det ál lít fel. A sor rend fel ál lí tá sa kor
a köz tiszt vi se lõ ké ré sé re vég zett kom pe ten cia-vizs gá lat
ered mé nyét is figye lembe kell ven ni.

(3) Az aján la ti lis ta a szol gál ta tó köz pont ál tal le foly ta -
tott ke re sés alap ján az ál lás be töl té sé re leg al kal ma sabb nak 
ta lált, leg fel jebb öt köz tiszt vi se lõ ada ta it és sor rend jét tar -
tal maz za. A szol gál ta tó köz pont ál tal meg adott sor rend a
köz igaz ga tá si szer vet nem köti, azon ban az aján la ti lis tán
sze rep lõ, va la mennyi köz tiszt vi se lõt meg kell hall gat nia.
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(4) A szol gál ta tó köz pont tá jé koz tat ja az aján la ti lis tán
sze rep lõ köz tiszt vi se lõt ar ról, hogy ada ta it meg kül di a
köz igaz ga tá si szerv nek és fel hív ja, hogy ha la dék ta la nul
tá jé koz tas sa a szol gál ta tó köz pon tot, hogy a ki vá lasz tá si
el já rás ban részt kí ván-e ven ni.

(5) A szol gál ta tó köz pont az aján la ti lis tát és az aján la ti
lis tán sze rep lõ köz tiszt vi se lõk rõl nyil ván tar tott ada to kat
elekt ro ni kus úton meg kül di a köz igaz ga tá si szerv nek.
Amennyi ben a tar ta lék ál lo mány ban tör tént ke re sés ered -
mény te len, a szol gál ta tó köz pont er rõl is ér te sí tést küld a
köz igaz ga tá si szerv nek.

(6) A köz igaz ga tá si szerv az aján la ti lis tán sze rep lõ köz -
tiszt vi se lõ ket ki vá lasz tá si el já rá sá ban meg hall gat ja és
dönt az aján la ti lis tán sze rep lõ köz tiszt vi se lõ al kal ma zá sá -
ról. A köz igaz ga tá si szerv tá jé koz tat ja az aján la ti lis tán
sze rep lõ köz tiszt vi se lõ ket dön té sé rõl.

(7) A köz igaz ga tá si szerv az aján la ti lis ta meg kül dé sé tõl 
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a szol gál ta tó
köz pon tot az ál lás fel aján lá sá ról az aján la ti lis tán sze rep lõ
köz tiszt vi se lõ ré szé re, va la mint an nak el fo ga dá sá ról, vagy 
el uta sí tá sá ról. Azt a köz tiszt vi se lõt, aki nek a köz igaz ga tá si 
szerv fel aján lot ta az ál lást, és a köz tiszt vi se lõ el fo gad ta, a
szol gál ta tó köz pont tör li a tar ta lék ál lo mány ból.

(8) A köz igaz ga tá si szerv dönt het úgy is, hogy a szol gál -
ta tó köz pont ál tal meg kül dött aján la ti lis tán sze rep lõ köz -
tiszt vi se lõk kö zül egyi ket sem ne ve zi ki, mely dön té sét a
(7) be kez dés ben sze rep lõ ha tár idõn be lül a szol gál ta tó
köz pont felé in do kol ni kö te les.

A szolgáltató központ által lefolytatott pályázati eljárás

4.  §

(1) Az ál lam igaz ga tá si szerv – amennyi ben a 2. és 3.  §
sze rin ti el já rás so rán nem si ke rült be töl te ni a köz tiszt vi se -
lõi ál lást – a köz tiszt vi se lõi ál lás be töl té se ér de ké ben pá -
lyá zat ki írá sát kez de mé nyez he ti a szol gál ta tó köz pont nál.

(2) Az ál lam igaz ga tá si szerv a pá lyá za ti el já rás út ján be -
töl te ni kí vánt köz tiszt vi se lõi ál lás ról elekt ro ni kus úton
mun ka kör-tér ké pet tölt ki, ame lyet a pá lyá za ti ki írás ter ve -
zett köz zé té te lé nek idõ pont ja elõtt leg alább 3 mun ka nap -
pal ko ráb ban to váb bít a szol gál ta tó köz pont ré szé re. Ha az
ál lam igaz ga tá si szerv a tar ta lék ál lo mány ba he lye zett köz -
tiszt vi se lõk kö zül tör té nõ ki vá lasz tás so rán már meg küld te 
a mun ka kör-tér ké pet, ak kor a szol gál ta tó köz pont ezt ve szi 
figye lembe a pá lyá za ti ki írás össze ál lí tá sa kor.

(3) A szol gál ta tó köz pont a pá lyáz tat ni kí vánt ál lás
mun ka kör-tér ké pe alap ján – a szol gál ta tó köz pont bel sõ
sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – meg ál la pít ja az
ál ta la le foly ta tan dó kom pe ten cia-vizs gá lat mód ját, a pá -
lyá za tok el bí rá lá sá nak rend jét, és ezek alap ján el ké szí ti a
pá lyá za ti ki írás szö ve gét. Az így össze ál lí tott pá lyá za ti ki írást 
elekt ro ni kus úton meg kül di az ál lam igaz ga tá si szerv nek,
amely 1 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a szol gál ta tó

közpon tot az eset le ges ész re vé te le i rõl. A pá lyá za ti ki írást
a szol gál ta tó köz pont a hon lap ján te szi köz zé.

(4) A szol gál ta tó köz pont a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lét
köve tõen tá jé koz tat ja az ál lam igaz ga tá si szer vet

a) a pá lyá zat köz zé té te lé nek idõ pont já ról,
b) a pá lyá za ti ki írás vég le ges szö ve gé rõl,
c) a pá lyá za ti el já rás me ne té rõl,
d) a pá lyá zat le zá rá sá nak vár ha tó idõ pont já ról.
(5) Ha a pá lyá za ti ki írás szol gál ta tó köz pont ál ta li köz -

zé té te lét köve tõen az ál lam igaz ga tá si szerv a pá lyá za ti ki -
írást egyéb úton is köz zé te szi, ak kor az ál ta la köz zé tett pá -
lyá za ti ki írás nem tér het el a szol gál ta tó köz pont ál tal köz -
zé tett pá lyá za ti ki írás tól. A pá lyá za to kat a szol gál ta tó köz -
pont hoz kell be nyúj ta ni.

5.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont ál tal ki írt pá lyá zat ra je lent -
kez ni le het

a) elekt ro ni kus úton a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd -
te tett elekt ro ni kus rend szer ben való je lent ke zés sel, vagy

b) a pá lyá zat szol gál ta tó köz pont nak pos tai úton tör té nõ
meg kül dé sé vel.

(2) Ha a pá lyá zó a pá lyá za tot pos tai úton kül di meg, ak -
kor pá lyáz hat a szol gál ta tó köz pont hon lap já ról le töl tött,
ki nyom ta tott pá lyá za ti adat lap pal is. A pos tai úton pá lyá zó 
ada ta it a szol gál ta tó köz pont nyil ván tar tás ba ve szi a pá lyá -
za ti adat bá zis ba.

(3) A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a mo ti -
vá ci ós le ve lét.

(4) A pá lyá zó nak a pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt ok ira -
to kat, il let ve bi zo nyít vá nyo kat a szol gál ta tó köz pont nál le -
foly ta tott kom pe ten cia-vizs gá lat so rán kell ere det ben be -
mu tat ni.

(5) A pá lyá za tot a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ, a pá lyá -
zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ben ér ke zett nek kell te kin -
te ni, ha

a) az elekt ro ni kus úton pá lyá zó leg ké sõbb a be nyúj tás -
ra elõ írt ha tár idõ utol só nap ján be je lent ke zett a pá lyá za ti
adat bá zis ba és meg küld te pá lyá za tát, il let ve

b) a pos tai úton pá lyá zó leg ké sõbb a be nyúj tás ra elõ írt
ha tár idõ utol só nap ján pos tá ra adta a pá lyá za ti anya gát.

Ha a ha tár idõ utol só nap ja szom bat, va sár nap vagy
mun ka szü ne ti nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka na pon
jár le. A ha tár idõt két ség ese tén meg tar tott nak kell tekin -
teni.

6.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a pos tán be ér ke zett pá lyá za to -
kat rög zí ti a pá lyá za ti adat bá zis ban. Az elekt ro ni kus pá -
lyá za to kat az elekt ro ni kus rend szer rög zí ti. A pá lyá za ti ha -
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tár idõ le tel tét köve tõen a szol gál ta tó köz pont meg vizsgál ja 
a pá lyá za to kat, és elõ szû rést vé gez a pá lyá zók kö zött.

(2) A szol gál ta tó köz pont az elõ szû rés so rán ér vény te -
len nek nyil vá nít ja azo kat a pá lyá za to kat, ame lyek

a) a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ be nyúj tá si ha tár idõn
túl ér kez tek,

b) nem a szol gál ta tó köz pont hoz ke rül tek be nyúj tás ra.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl ér vény te len a pá -
lyá zat, ha

a) a pá lyá zó nem ren del ke zik a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban ered mé nyes köz igaz ga tá si ver seny vizs gá val,
to váb bá, ha

b) a pá lyá zó a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott egyéb
fel té te lek nek nem fe lel meg.

(4) Ha a szol gál ta tó köz pont ér vény te len nek nyil vá nít ja
a pá lyá za tot, ak kor ar ról és an nak in do ka i ról ha la dék ta la -
nul – de leg ké sõbb az ér vény te len né nyil vá ní tást kö ve tõ
2 mun ka na pon be lül – tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

(5) A szol gál ta tó köz pont az elõ szû rés ered mé nye alap ján
össze ál lít ja azon pá lyá zók kö rét, aki ket kom pe ten cia-vizs -
gá lat ra ja va sol.

7.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a kom pe ten cia-vizs gá lat ra ja -
va solt pá lyá zó kat ér te sí ti a kom pe ten cia-vizs gá lat faj tá já -
ról, he lyé rõl és idõ pont já ról. A szol gál ta tó köz pont több
idõ pon tot je löl meg a pá lyá zó szá má ra, ami kor a kom pe -
ten cia-vizs gá la ton részt ve het.

(2) A szol gál ta tó köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl (ve -
ze tõ vagy nem ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõi ál lás) füg -
gõ en – az aláb bi kom pe ten cia-vizs gá la to kat vé gez he ti:

a) sze mé lyes in ter jú,

b) mun ka-al kal mas sá gi teszt,

c) ér té ke lõ köz pont.

(3) A köz tiszt vi se lõi ál lás ra pá lyá zó ese té ben a kom pe -
ten cia-vizs gá lat ke re té ben elõ ször sze mé lyes in ter jú ra,
majd mun ka-al kal mas sá gi teszt re ke rül sor, to váb bá a
mun ka kör jel le gé tõl füg gõ en újabb sze mé lyes in ter jút
foly tat hat le a szol gál ta tó köz pont. Fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet tes és osz tály ve ze tõ be osz tás ra pá lyá zó ese té ben az
elsõ sze mé lyes in ter jút és a mun ka-al kal mas sá gi tesz tet
köve tõen vagy egy újabb sze mé lyes in ter jú ra, vagy – a
szol gál ta tó köz pont dön té sé tõl, il let ve az ál lam igaz ga tá si
szerv ké ré sé tõl füg gõ en – ér té ke lõ köz pont ra ke rül sor. Fõ -
osz tály ve ze tõi, vagy az zal azo nos szin tû ve ze tõi be osz tás -
ra pá lyá zó ese té ben a sze mé lyes in ter jút és a mun ka-al kal -
mas sá gi tesz tet köve tõen ér té ke lõ köz pon tot foly tat le a
szol gál ta tó köz pont a kom pe ten cia-vizs gá lat so rán. Ér té -
ke lõ köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl füg gõ en – egyéb ve -
ze tõi, ki vé te le sen nem ve ze tõi mun ka kör re tör té nõ pá -
lyázók ese té ben is el vé gez he tõ.

(4) Az ér té ke lõ köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl füg -
gõen – egyé ni, vagy cso por tos le het.

(5) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki je lölt köz -
tiszt vi se lõ – amennyi ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
kéri – a pá lyá zó val foly ta tott sze mé lyes in ter jún – amely -
nek idõ pont ját a szol gál ta tó köz pont ha tá roz za meg – részt
vesz. Ha a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja úgy dönt, hogy a
sze mé lyes in ter jún õ, vagy az ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ
részt kí ván ven ni, ak kor az adott köz tiszt vi se lõi ál lás ra ki -
írt pá lyá za ti el já rás so rán meg hall ga tott va la mennyi pá lyá -
zó val tör té nõ sze mé lyes in ter jún részt kell ven nie. A sze -
mé lyes in ter jún a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja vagy az
ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ a pá lyá zó szak mai tu dá sát is
mér he ti.

(6) A mun ka-al kal mas sá gi teszt elekt ro ni kus for má ban
is el vé gez he tõ.

(7) Az ér té ke lõ köz pon tot egy ér té ke lõ bi zott ság foly tat -
ja, amely nek lét szá ma leg fel jebb öt fõ, tag jai a szol gál ta tó
köz pont nál al kal ma zott, meg fe le lõ szak is me ret tel ren del -
ke zõ sze mély (2 fõ), a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal
ki je lölt ki vá lasz tá sért fe le lõs köz tiszt vi se lõ je, a mun kál ta -
tói jog kör gya kor ló ja vagy az ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ
és – az ál lam igaz ga tá si szerv ké ré se ese tén – az ál lam igaz -
ga tá si szerv ál tal ja va solt szak ér tõ.

(8) A pá lyá zó – il let ve a tar ta lék ál lo mány ba he lye zett
köz tiszt vi se lõ – dönt het úgy, hogy a kom pe ten cia-vizs -
gála tá nak ered mé nye nem hasz nál ha tó fel a pá lyá za ti el já -
rás ban. Ez eset ben a pá lyá zó a pá lyá za ti el já rá sá ban és az ál -
lam igaz ga tá si szerv ál tal le foly ta tott ki vá lasz tá si el já rás ban
nem ve het részt.

(9) A pá lyá zó mun ka-al kal mas sá gi teszt jé nek ada ta it
a szol gál ta tó köz pont a pá lyá zó ké ré sé re a vizs gá lat le -
folytatását kö ve tõ hat hó na pig a to bor zá si adat bá zis ban
ke ze li és nyil ván tart ja, és újabb pá lyá zat be nyúj tá sa ese tén 
– amennyi ben az a meg pá lyá zott mun ka kör re tör té nõ kom -
pe ten cia-vizs gá lat hoz fel hasz nál ha tó – az új pá lyá za ti el já -
rás so rán is mé tel ten fel hasz nál ja. Ha a pá lyá zó kéri, ak kor
a szol gál ta tó köz pont a ko ráb bi pá lyá za ti el já rás ban le foly -
ta tott mun ka-al kal mas sá gi teszt jé nek ada ta it nem hasz nál -
ja fel az új pá lyá za ti el já rás ban, ha nem újabb mun ka-al kal -
mas sá gi tesz tet foly tat le.

8.  §

(1) A kom pe ten cia-vizs gá lat le foly ta tá sát köve tõen a
szol gál ta tó köz pont – a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ered -
mé nyét is figye lembe véve – össze ál lít ja a pá lyá zók aján -
la ti lis tá ját. A szol gál ta tó köz pont az aján la ti lis tát, az azon
sze rep lõ pá lyá zók pá lyá za ti anya gát, a kom pe ten cia-vizs -
gá lat és a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ered mé nyét, va la -
mint a szol gál ta tó köz pont al kal ma zott ja ál tal a pá lyá zó ról
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ké szí tett össze fog la ló ér té ke lést elekt ro ni kus úton meg -
kül di az ál lam igaz ga tá si szerv nek.

(2) Ha nincs olyan pá lyá zó, aki a szol gál ta tó köz pont ál -
tal le foly ta tott kom pe ten cia-vizs gá la ton meg fe lelt, ak kor a 
pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek kell te kin te ni.

(3) A szol gál ta tó köz pont ál tal meg kül dött aján la ti lis -
tára – a pá lyá zók szá má nak, va la mint a be töl tés re ke rü lõ
ál lás fe le lõs sé gi szint jé nek figye lembe véte lével – leg -
feljebb 10 pá lyá zó ke rül het fel.

9.  §

(1) Az ál lam igaz ga tá si szerv min den aján la ti lis tán sze -
rep lõ pá lyá zót ér te sít a ki vá lasz tá si el já rás to váb bi me ne té -
rõl, így kü lö nö sen an nak he lyé rõl, ide jé rõl, a ki vá lasz tá si
el já rás so rán al kal ma zott egyéb ki vá lasz tá si mód szer rõl.

(2) Az aján la ti lis tán a pá lyá zók kö zött fel ál lí tott sor -
rend az ál lam igaz ga tá si szer vet a ki vá lasz tá si el já rá sa
 során nem köti.

(3) Az ál lam igaz ga tá si szerv a ki vá lasz tá si el já rás le -
foly ta tá sát kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül elekt ro ni kus
úton tá jé koz tat ja a szol gál ta tó köz pon tot a ki vá lasz tá si el -
já rás ered mé nyé rõl.

(4) A tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell
a) a ki vá lasz tá si el já rás ered mé nyét,
b) az ered mé nyes pá lyá zó meg ne ve zé sét,
c) a ki vá lasz tá si el já rás ered mény te len sé ge ese tén an nak

in do ka it.

(5) A szol gál ta tó köz pont az ál lam igaz ga tá si szerv dön -
té sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül ér te sí ti a pá lyá zó kat a
kivá lasz tá si el já rás ered mé nyé rõl, és egy ide jû leg tájékoz -
tatja az ered mény te le nül pá lyá zó kat a to bor zá si adat bá zis ba 
való je lent ke zés le he tõ sé gé rõl.

A pályázati eljárás alóli mentesítés

10.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter e ren de -
let sze rin ti pá lyá za ti el já rás alól men te sí tést ad hat, ha az ál -
lam igaz ga tá si szerv nél

a) a be töl te ni kí vánt ál lás olyan spe ci á lis, egye di ta pasz -
ta lat tal, vagy kész ség gel ren del ke zõ pá lyá zó val tölt he tõ be,
aki nek ki vá lasz tá sá ra a ren de let ben meg ha tá ro zott pá lyá -
zati el já rás nem al kal mas, vagy

b) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze té ben be kö vet ke -
zett szer ve ze ti, fel adat- és ha tás kö ri vál to zás  miatt a köz -
tiszt vi se lõi ál lás be töl té sé re e ren de let sze rin ti pá lyá za ti el -
já rás nál gyor sabb el já rást szük sé ges al kal maz ni.

(2) A pá lyá za ti el já rás aló li men te sí tés re irá nyu ló ké rel met
(a továb biak ban: men te sí té si ké re lem) az érin tett ága za ti

mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) írás ban nyújt ja be a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter hez.

(3) A men te sí té si ké re lem nek tar tal maz nia kell

a) a be töl te ni kí vánt ál lás ra vo nat ko zó mun ka kör-tér -
ké pet,

b) a men te sí tés rész le tes szak mai in do ka it, va la mint

c) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal al kal maz ni kí vánt ki -
vá lasz tá si mód szert.

(4) A men te sí té si ké re lem rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
10 mun ka na pon be lül – a szol gál ta tó köz pont ja vas la tá nak
figye lembe véte lével – dönt, dön té sé rõl és an nak in do ka i ról
írás ban tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(5) A men te sí té si ké re lem rõl tör té nõ dön tés so rán a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter figye lembe ve szi,
hogy a ké rel met be nyúj tó ál lam igaz ga tá si szerv szá má ra
az adott év ben hány al ka lom mal adott ko ráb ban pá lyá za ti
el já rás alól men te sí tést.

(6) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter el uta sít -
hat ja a men te sí té si ké rel met, ha a pá lyá za ti el já rás aló li
men te sí tés szak ma i lag nem in do kolt, így kü lö nö sen ha

a) a be töl te ni kí vánt mun ka kör nem igé nyel spe ci á lis,
egye di ta pasz ta la tot, kész sé get,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal al kal maz ni kí vánt ki -
vá lasz tá si mód szer nem al kal mas a mun ka kör re al kal mas
je lölt ki vá lasz tá sá ra,

c) a men te sí té si ké re lem ben fog lal tak nem in do kol ják a 
mun ka kör sür gõs be töl té sét, il let ve an nak el lá tá sa egyéb
mó don is biz to sít ha tó a pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá ig.

(7) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
men te sí té si ké rel met el fo gad ja, ak kor az ál lam igaz ga tá si
szerv egye di ki vá lasz tá si el já rást foly tat le, és – ha kom pe -
ten cia-vizs gá lat ra sor ke rül, ak kor – a ki vá lasz tott pá lyá zók
pá lyá za ta it meg kül di a szol gál ta tó köz pont nak.

(8) Az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ki vá lasz tott pá lyá zók -
kal a szol gál ta tó köz pont – a pá lyá zók ada ta i nak meg kül -
dé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül – az ál lam igaz ga -
tá si szerv ké ré sé re kom pe ten cia-vizs gá la tot foly tat le.
A kom pe ten cia-vizs gá lat ered mé nye alap ján a szol gál ta tó
köz pont aján la ti lis tát ál lít fel, ame lyet – a kom pe ten -
cia-vizs gá lat ered mé nyé vel együtt – meg küld az ál lam -
igaz ga tá si szerv nek. A szol gál ta tó köz pont ál tal a pá lyá -
zók kö zött, a kom pe ten cia-vizs gá lat alap ján fel ál lí tott sor -
rend a ki vá lasz tás so rán az ál lam igaz ga tá si szer vet nem
köti.

(9) Ha a kom pe ten cia-vizs gá lat alap ján a be töl te ni kí -
vánt ál lás ese té ben egyik pá lyá zó sem fe lel meg a szol gál -
ta tó köz pont ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a ki -
vá lasz tá si el já rást ered mény te len nek kell te kin te ni.

(10) Az ál lam igaz ga tá si szerv a kom pe ten cia-vizs gá la -
ton meg fe lelt pá lyá zók kö zül ki vá laszt ja az ered mé nyes
pá lyá zót és dönt a ki ne ve zé sé rõl.
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Adatkezelés és toborzási adatbázis

11.  §

A szol gál ta tó köz pont az elekt ro ni kus rend szer ré sze -
ként a 2. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal pá lyá za ti adat -
bá zist mû köd tet.

12.  §

(1) A to bor zá si és a pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez
– a je len ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kig – tör té nõ
köz vet len (on li ne) hoz zá fé rés ér de ké ben a szol gál ta tó köz -
pont egye di azo no sí tót ad ki a köz igaz ga tá si szerv ál tal
meg ha tal ma zott ügy in té zõk nek, va la mint a to bor zá si,
vagy a pá lyá za ti adat bá zis ba je lent ke zõ sze mé lyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egye di azo no sí tó ki adá sát a
köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je igé nyel he ti a 3. mel lék let sze -
rin ti re giszt rá ci ós be je len tõ lap meg kül dé sé vel, leg ké sõbb

a) a to bor zá si adat bá zis ban tör té nõ elsõ ke re sés meg -
kez dé se elõtt 10 mun ka nap pal,

b) a pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ szerv az elsõ pá -
lyá za ti ki írás kez de mé nye zé se (mun ka kör-tér kép meg kül -
dé se) elõtt 10 mun ka nap pal,

c) a pá lyá za tot ki író szerv az elsõ pá lyá za ta kért köz zé -
té te li idõ pont ja elõtt 10 mun ka nap pal.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti, a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ -
jé nek alá írá sá val el lá tott re giszt rá ci ós be je len tõ la pot a
szol gál ta tó köz pont nak kell pos tai úton meg kül de ni.
A szol gál ta tó köz pont a köz igaz ga tá si szerv nek a rend -
szer hasz ná lat hoz szük sé ges egye di ada ta it a (2) be kez dés
sze rin ti re giszt rá ci ós be je len tõ lap meg ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 5 mun ka na pon be lül, pos tai úton, tér ti ve vé nyes kül de -
mény ként kül di meg.

(4) A szol gál ta tó köz pont a köz igaz ga tá si szerv ál tal
meg ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ nek – leg fel jebb 6 fõ, mely -
tõl el tér ni a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel
le het – kü lön bö zõ jo go sul tá gi szin te ken – köz zé té te li, ki -
vá lasz tó, ke re sõ funk ció – biz to sít hoz zá fé rést a to bor zá si
és pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez. Egy köz tiszt vi se lõ
egy szer re több funk ci ót is el lát hat.

(5) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ba je lent ke zõ
sze mé lyek a re giszt rá ci ós adat lap elekt ro ni kus úton tör té -
nõ ki töl té sé vel kap ják meg az elekt ro ni kus rend szer hasz -
ná la tá hoz szük sé ges egye di azo no sí tó szá mu kat.

(6) A to bor zá si adat bá zis ba való fel vé te lét a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
10.  §-ának (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
ren del ke zõ sze mély a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te -
tett in ter ne tes por tá lon ke resz tül, to bor zá si adat lap ki töl té -
sé vel kér he ti.

(7) A pá lyá za ti adat bá zis ba való fel vé te lét az elekt ro ni -
kus úton pá lyá zó a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te tett
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, pá lyá za ti adat lap ki töl -
té sé vel kér he ti.

(8) Az elekt ro ni kus úton pá lyá zó pá lyá za ta meg kül dé sé -
vel egy ide jû leg, vagy a pá lyá zat le zá rá sát köve tõen hoz zá -
já rul hat ada ta i nak a to bor zá si adat bá zis ban tör té nõ nyil ván -
tar tá sá hoz. Eb ben az eset ben a pá lyá za ti adat bá zis ban nyil -
ván tar tott ada tai – ide ért ve a mun ka-al kal mas sá gi teszt ada -
ta it is – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta -
lom mal to váb bí tás ra ke rül nek a to bor zá si adat bázisba.

(9) Amennyi ben a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély elekt ro ni kus úton pá lyáz ni kí ván, hoz zá já rul hat a to -
bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ ada ta i nak a pá lyá za ti
adatbá zis ban tör té nõ nyil ván tar tá sá hoz. Eb ben az eset ben a
to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott ada tai – ide ért ve a mun -
ka-al kal mas sá gi teszt ada ta it is – a szük sé ges mér ték ben to -
váb bí tás ra ke rül nek a pá lyá za ti adat bá zis ba.

13.  §

(1) A re giszt rált köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je vagy az
ál ta la erre fel jo go sí tott köz tiszt vi se lõ a be töl tet len ál lás -
hely be töl té se cél já ból a to bor zá si adat bá zis ban nyil ván -
tar tott sze mé lyek egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan mó don
nyil ván tar tott ada ta i hoz hoz zá fér het.

(2) Amennyi ben a köz igaz ga tá si szerv az (1) be kez dés
sze rin ti ke re sés so rán az ál lás hely be töl té sé re po ten ci á li -
san al kal mas sze mélyt ta lál, an nak az adat bá zis ban nyil -
ván tar tott egyéb ada ta it – elekt ro ni kus úton – meg ké ri a
szol gál ta tó köz pont tól.

(3) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si adat bá zis ból ki vá -
lasz tott sze mély nyil ván tar tott ada ta it – elekt ro ni kus úton –
meg kül di a köz igaz ga tá si szerv ré szé re. A meg kül dött ada -
to kat a köz igaz ga tá si szerv az ál ta la le foly ta tott ki vá lasz tá si
el já rás cél já ból fel hasz nál hat ja.

(4) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si adat bá zis ban sze -
rep lõ sze mély ré szé re – hoz zá já ru lá sa ese tén – elekt ro ni -
kus hír le vél for má já ban tá jé koz ta tást nyújt az ál ta la meg -
je lölt szem pon tok nak meg fe le lõ, a szol gál ta tó köz pont
hon lap ján köz zé tett, ak tu á lis köz tiszt vi se lõi pá lyá za ti le -
he tõ sé gek rõl.

14.  §

(1) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mé lyes ada tok vé del mé ért, az adat ke ze lés jog sze rû sé gé ért
a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je fe le lõs. A köz igaz ga tá si
szerv nek a meg kül dött ada tok vé del mé ért, az adat ke ze lés
jog sze rû sé gé ért a köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze -
tének ve ze tõ je fe le lõs.
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(2) A szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je adat vé del mi sza bály -
zat ban ha tá roz za meg az ira tok, ada tok ke ze lé sé nek adat -
vé del mi, adat biz ton sá gi sza bá lya it.

15.  §

(1) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ké rel mé re sa ját ada ta i ról a nyil ván tar tás ból ki vo na tot 
vagy má so la tot, il let ve szó be li tá jé koz ta tást kell adni.
A tá jé koz ta tást a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mít va leg -
késõbb 30 na pon be lül kell meg ad ni.

(2) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ada ta i nak he lyes bí té sét, ki ja ví tá sát sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján, to váb bá elekt ro ni kus
for má ban a szol gál ta tó köz pont nál írás ban kér he ti.

(3) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély a
(2) be kez dé sen túl ada ta it köz vet le nül (on li ne úton) is he -
lyes bít he ti, mó do sít hat ja, ki ja vít hat ja.

(4) A pá lyá za ti adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély
ada ta it a szol gál ta tó köz pont tör li a nyil ván tar tás ból

a) amennyi ben a pá lyá zó az ada ta i nak a tör lé sét kéri, a
pá lyá zó ál tal meg ha tá ro zott ada tok te kin te té ben,

b) a pá lyá za ti el já rás le zá rá sa kor, az egyé ni azo no sí tás ra
al kal mat lan ada tok ki vé te lé vel.

(5) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély
ada ta it a szol gál ta tó köz pont tör li a nyil ván tar tás ból

a) amennyi ben a nyil ván tar tott sze mély az ada ta i nak a
tör lé sét kéri, a nyil ván tar tott sze mély ál tal meg ha tá ro zott
ada tok te kin te té ben, to váb bá

b) ha a nyil ván tar tott sze mély az adat bá zis ba leg alább
egy éve nem lé pett be.

(6) A (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tár idõ le jár tá ra a
szol gál ta tó köz pont elõ ze tesen fi gyel mez te ti az adat bá -
zisban sze rep lõt.

(7) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ada ta i nak tör lé sét sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott 
kép vi se lõ je út ján, to váb bá elekt ro ni kus for má ban a szol -
gál ta tó köz pont nál írás ban kér he ti.

(8) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély a
(7) be kez dé sen túl ada ta it köz vet le nül (on li ne úton) is tö -
röl he ti.

(9) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si és a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ ada to kat egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan
mó don sta tisz ti kai adat gyûj tés cél já ból fel hasz nál hat ja.

A szolgáltató központ által közzétett pályázatokra
vonatkozó eljárási szabályok

16.  §

(1) A köz tiszt vi se lõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá za to kat
köz zé kell ten ni a szol gál ta tó köz pont hi va ta los hon lap ján.

(2) A köz igaz ga tá si szerv a pá lyá za tot hon lap ján, vagy az 
ál ta la vá lasz tott egyéb for má ban hir de ti meg, egy ide jû leg –
a köz zé té tel kért idõ pont ja elõtt leg alább 3 mun ka nap pal – a 
4. mel lék let sze rin ti adat tar tal mú köz zé té te li adat la pot
elekt ro ni kus úton meg kül di a szol gál ta tó köz pont ré szé re.

(3) A szol gál ta tó köz pont meg je le ní ti a hon lap ján az
adat lap tar tal mán ala pu ló, az elekt ro ni kus rend szer ál tal
ge ne rált pá lyá za ti ki írást. A köz zé té tel idõ pont já ról elekt -
ro ni ku san ér te sí ti a köz igaz ga tá si szer vet.

(4) A pá lyá za ti ki írás tar tal má ért a pá lyá za tot ki író szerv 
fe lel. A szol gál ta tó köz pont fe le lõs az ala ki lag meg fe le lõ,
hi ány ta lan pá lyá za ti ki írá sok nak a hon lap ján tör té nõ köz -
zé té te lé ért.

(5) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
köz igaz ga tá si szerv ál tal tör té nõ meg hir de tés tõl kell szá -
mí ta ni.

(6) A köz tiszt vi se lõi ál lá sok pá lyá zat út ján tör té nõ be -
töl té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben a szol gál ta tó köz pont a
hon lap ján köz zé tett pá lyá za tok kö zöt ti ke re sést tesz le he -
tõ vé a hon lap ra lá to ga tók szá má ra.

Értelmezõ rendelkezések

17.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) elekt ro ni kus úton tör té nõ meg kül dés: a szol gál ta tó

köz pont ál tal mû köd te tett to bor zá si és pá lyá za ti elekt ro ni -
kus rend szer funk ci ó i nak hasz ná la tá val – köz vet len (on li ne)
hoz zá fé rés sel – tör té nõ adat to váb bí tás,

b) sze mé lyes in ter jú: olyan irá nyí tott meg hall ga tás,
ame lyen konk rét kér dé sek fel té te lé vel fel mé rés re ke rül a
pá lyá zó élet út ja, ta pasz ta la ta, mo ti vá ci ó ja, pre fe ren ci á ja,
fõbb erõs sé gei, kész sé gei és ké pes sé gei, mun ka vég zé si
ha bi tu sa és stí lu sa, ve ze tõi ha bi tu sa és stí lu sa stb.,

c) mun ka-al kal mas sá gi teszt: olyan írás be li a mun ka
vi lá gá ra vo nat ko zó kér dé se ket tar tal ma zó kér dõ ív, amely
szám sze rû sít he tõn és ob jek tí ven meg mu tat ja, hogy adott
kész ség nek, ké pes ség nek, kom pe ten ci á nak mi lyen szin ten 
van bir to ká ban a pá lyá zó,

d) ér té ke lõ köz pont: olyan konk rét szi tu á ci ó kat, fel ada -
to kat, fel ad vá nyo kat tar tal ma zó ér té ke lõ rend szer, amely
kap csán meg ál la pít ha tó, hogy a pá lyá zó a ké pes sé ge it,
kész sé ge it és kom pe ten ci á it bi zo nyos hely ze tek ben, szi -
tuációkban mennyi re és mi lyen mó don tud ja al kal maz ni,

e) ké pes ség: a po zí ci ó tól elv árt te vé keny ség el vég zé sé hez
szük sé ges fi zi o ló gi ai és pszi chi kai fel té tel,

f) kész ség: a mun ka vég zés hez köt he tõ al kal ma zott is -
me re tek összes sé ge,

g) köz zé té te li funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg -
ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság, 
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amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len
(onlin e) hoz zá fé rés re a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé hez
szük sé ges mér ték ben,

h) ki vá lasz tó funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg -
ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság, 
amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len
(onlin e) hoz zá fé rés re a 4–9.  §-ok ban fog lalt fel ada tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges mér ték ben,

i) ke re sõ funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tal -
ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság,
amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len (on -
li ne) hoz zá fé rés re a 13.  § (1)–(3) be kez dés ben fog lalt jo -
go sult sá gok gya kor lá sá hoz szük sé ges mér ték ben,

j) köz igaz ga tá si szerv: a köz tiszt vi se lõk jog ál lás ról
 szóló tör vény 1.  § (8) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá -
ro zott szer vek,

k) mo ti vá ci ós le vél: olyan kí sé rõ do ku men tum, amely a 
pá lyá zó leg fon to sabb mo ti vá ci ós té nye zõ i re és ko ráb bi
mun ka ta pasz ta la ta i ra hi vat koz va alá tá maszt ja al kal mas sá gát
a po zí ció be töl té sé re,

l) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ja va solt szak ér tõ: a
köz igaz ga tá si szerv fel ké ré se alap ján az ér té ke lõ köz pont -
ban részt vevõ sze mély, aki a be töl te ni kí vánt mun ka kör
szak te rü le tén, vagy a köz igaz ga tás te rü le tén ki emel ke dõ
szak ér te lem mel, szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

19.  §

(1) E ren de le tet a mi nisz té ri um, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ve ze tõ i re és a kor mány hi va tal ve ze tõ jé re 2008. ja nu ár
1-jé tõl, a köz pon ti hi va tal és kor mány hi va tal ve ze tõ i re
2008. jú li us 1-jé tõl, a mi nisz té ri um, a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal és a kor mány hi va tal köz tiszt vi se lõ i re 2009. ja nu ár
1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
veinek ve ze tõ i re, he lyi szer ve it ve ze tõk re, a köz igaz ga tá si
hi va ta lok ve ze tõ i re 2009. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de let köz igaz ga tá si ver seny vizs gá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i re
2009. már ci us 1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek

te rü le ti szer ve i nek ve ze tõ i re és he lyi szer ve it ve ze tõk re
2009. jú li us 1-jé tõl, a köz tiszt vi se lõk re 2009. de cem ber
1-jé tõl kell al kal maz ni.

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

1. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Munkakör-térkép adatai

I. A pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ köz igaz ga tá si
szerv ada tai
 

1. mun ka kör-tér ké pet ki töl tõ sze mély ügyi mun ka társ
neve

2. a mun ka kör-tér ké pet be kül dõ szerv ál tal kép zett ik -
ta tó szám

3. mun ka kör-tér kép ki töl té sé nek dá tu ma
4. a fel ügye le tet gya kor ló szerv meg ne ve zé se (amennyi ben

a ki ne ve zés jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko rol ja)
5. mun kál ta tó meg ne ve zé se (amennyi ben a ki ne ve zés

mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko rol ja) an nak a
szerv nek a meg ne ve zé se, ahol a mun ka vég zés re sor ke rül

6. mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, mun ka kö re
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti
szerv gya ko rol ja) a fel ügye le tet (irá nyí tást) gya kor ló ve ze -
tõ re vo nat ko zó ada tok, a mun kál ta tó címe (amennyi ben a
ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko rol ja)
a fel ügye let gya kor ló szerv címe

7. kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély ügyi mun ka társ
neve, el ér he tõ sé ge

8. kap cso lat tar tás ra ki je lölt szak mai kon takt sze mély
neve, el ér he tõ sé ge

9. a mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for -
má ció

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó ada tok
 

 1. mun ka kör meg ne ve zé se
 2. mun ka kör szint je (ve ze tõ/nem ve ze tõ)
10. mun ka kör szer ve ze ti egy sé ge
11. mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
12. jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott)
13. fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun ka -

idõs)
14. ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
15. mun ka vég zés he lye
16. a mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök
17. fel adat kör, el lá tan dó fel ada tok
18. mun ka kör be töl tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé lyek

szá ma, szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se
19. jogi (utal vá nyo zá si, mun kál ta tói) fe le lõs ség
20. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ren del -

ke zé se in túl a jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra, va -
la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok, bel sõ 
sza bály za tok meg ne ve zé se

21. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ kép -
zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat
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22. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ nyelv -
tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa (an nak meg je lö lé sé vel,
hogy el vá rás-e, hogy a je len le gi mun ká ja so rán hasz nál ja
az adott nyel vet)

23. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ in for -
ma ti kai rend szer is me ret

24. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges-e közigaz -
gatási vizs ga

25. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány
 típusa

26. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -
sá gi el len õr zés szint je

27. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat -
ko zat

28. egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
29. mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt ve ze tõi, nem ve ze tõi,

il let ve ki egé szí tõ kom pe ten ci ák

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai
 

1. a pá lyá zat hon la pon való pub li ká lá sá nak kért dá tu ma

2. a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok

3. az al kal ma zás fel té te le ként a mun kál ta tó felé, va la -
mint a KSZK-nál ere de ti ben be mu ta tan dó ira tok

4. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

5. a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je (a szol -
gál ta tó köz pont hon lap ján való köz zé té te len kí vül)

6. mun kál ta tói ol da lon a pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je

7. mun kál ta tói ol da lon az el bí rá lás ra szánt idõ tar tam

8. a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo go -
sí tott sze mély neve, te le fon szá ma, mun kál ta tó nyi lat ko za -
ta, hogy részt kí ván-e ven ni a szol gál ta tó köz pont ál tal le -
foly ta tott sze mé lyes in ter jún

2. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Pályázati adatbázis adattartalma

I. A pá lyá zó ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai
 

1. név
2. nem (op ci o ná lis)
3. szü le té si hely, idõ
4. le ve le zé si cím, te le fon szám, e-ma il cím
5. a pá lyá zó azo no sí tó ja
6. arc ké pe (op ci o ná lis)

II. A pá lyá zó vég zett sé gé re, kép zett sé gé re, köz igaz -
ga tá si vizs gá i ra, vo nat ko zó ada tok
 

1. is ko lai vég zett ség, szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
2. kép zõ in téz mény meg ne ve zé se (kar, szak meg je lö lé -

sé vel)
3. kép zés idõ tar ta ma, vég zés idõ pont ja
4. ok ira tot ki bo csá tó in téz mény, ok irat szá ma, ki bo csá -

tá sá nak dá tu ma

5. ide gen nyelv is me re te (szint je, tí pu sa, szak te rü le te,
gya kor la ta), nyelv vizs gát ki bo csá tó in téz mény, nyelv -
vizsga szá ma, meg szer zé sé nek dá tu ma

6. köz igaz ga tá si alap vizs ga, szak vizs ga, ver seny vizs ga 
meg szer zé sé nek idõ pont ja, ok le vél szá ma, ered mé nye

7. in for ma ti kai is me re tek

8. jo go sít vány tí pu sa (op ci o ná lis)

9. er köl csi bi zo nyít vány szá ma, ki bo csá tá sá nak dá tu -
ma/er köl csi bi zo nyít vány igény lé sé nek dá tu ma (opcio -
nális)

10. egyéb, a mun ka kör be töl té sé nél re le váns köz len dõ
in for má ci ók és ada tok

III. A pá lyá zó szak mai ta pasz ta la tá ra vo nat ko zó
ada tok
 

1. szak mai ta pasz ta lat

2. mun kál ta tó meg ne ve zé se, tí pu sa, te vé keny sé gi te rü le te

3. be töl tött fel adat kör/mun ka kör

4. jog vi szony jel le ge, amennyi ben köz tiszt vi se lõ: je -
len legi be so ro lá sa

5. idõ tar tam

IV. A pá lyá zó ön élet raj za, mo ti vá ci ós le ve le, egyéb
csa tolt ira tok

V. A meg pá lyá zott ál lás ada tai
 

1. meg pá lyá zan dó mun ka kör meg ne ve zé se

2. pá lyá zat azo no sí tó szá ma

3. a pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv neve, azono -
sítója

4. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

5. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

6. a pá lyá zat el bí rá lá si rend je

VI. A pá lyá za ti el já rás hoz és a ki vá lasz tás hoz kap -
cso ló dó egyéb ada tok
 

1. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja

2. a pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos ér te sí té sek, egyéb
ese mé nyek idõ pont ja

3. a pá lyá zat ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa, idõ -
pont ja, in do ka

4. a pá lyá zat le zá rá sá nak idõ pont ja

VII. A pá lyá za ti el já rás so rán a szol gál ta tó köz pont
hasz nált ki vá lasz tá si mód sze rek, kom pe ten cia vizs gá la tok
ada tai
 

1. elõ szû rés idõ pont ja, ered mé nye

2. in ter jú idõ pont ja, ered mé nye

3. mun ka-al kal mas sá gi fel mé rés (teszt) idõ pont ja,
ered mé nye

4. ér té ke lõ köz pont idõ pont ja, ered mé nye
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VIII. A pá lyá za ti el já rás so rán a köz igaz ga tá si szerv 
ál tal hasz nált ki vá lasz tá si mód sze rek ada tai
 

1. al kal ma zott ki vá lasz tá si mód szer faj tá ja, idõ pont ja,
ered mé nye

2. a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak dön té se, an nak
in do kai

3. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Regisztrációs bejelentõ lap
közigazgatási szervek számára*

A köz igaz ga tá si szerv
neve:
tí pu sa:
szék he lye:
le ve le zé si címe:
irá nyí tói, il let ve fel ügye le ti szer vé nek meg-
ne ve zé se és címe:
irá nyí tói, il let ve fel ügye le ti jog kö ré be tar to zó
köz igaz ga tá si szer vek
KÖZIGTAD azo no sí tó ja
A köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze te 
ve ze tõ jé nek
neve:
te le fon szá ma:
hi va ta li e-ma il címe:
A köz igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tal ma zott ügy in té zõ(k)
Köz zé té te li funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:
Ki vá lasz tó funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:
Ke re sõ funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:

* A 406/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let alap ján a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Köz pont ál tal mû köd te tett pá lyá za ti és
tobor zási adat bá zis hoz tör té nõ hoz zá fé rés hez.

4. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai

I. A pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv ada tai
 

1. adat la pot ki töl tõ sze mély ügyi mun ka társ neve
2. adat lap ki töl té sé nek dá tu ma
3. a köz zé té te li adat lap (be kül dõ szerv ál tal kép zett) ik -

ta tó szá ma

4. a fel ügye le tet gya kor ló szerv meg ne ve zé se (ameny -
nyiben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti szerv
gya ko rol ja)

5. mun kál ta tó meg ne ve zé se
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le -

ti szerv gya ko rol ja) an nak a szerv nek a meg ne ve zé se, ahol
a mun ka vég zés re sor ke rül

6. mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, mun ka kö re
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le -

ti szerv gya ko rol ja) a fel ügye le tet (irá nyí tást) gya kor ló ve -
ze tõ re vo nat ko zó ada tok

7. mun kál ta tó le ve le zé si címe, aho vá a pá lyá za tok be -
nyújt ha tók (amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a
fel ügye le ti szerv gya ko rol ja) a fel ügye let gya kor ló szerv
címe

8. szol gál ta tó köz pont tal és a pá lyá zók kal való kap cso lat -
tar tás ra ki je lölt sze mély ügyi mun ka társ neve, el ér he tõ sé ge a
mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó ada tok
 

 8. mun ka kör meg ne ve zé se
 9. mun ka kör szint je (ve ze tõ/nem ve ze tõ)
10. mun ka kör szer ve ze ti egy sé ge
11. mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
12. jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott)
13. fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun ka -

idõs)
14. ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
15. mun ka vég zés he lye
16. a mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök
17. fel adat kör, el lá tan dó fel ada tok

mun ka kör be töl tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé lyek
 száma, szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se,

18. el lá tan dó fel ada tok
19. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ren del -

ke zé se in túl a jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra, va -
la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok, bel sõ 
sza bály za tok meg ne ve zé se

20. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ kép -
zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat

21. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ nyelv -
tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa (an nak meg je lö lé sé vel,
hogy el vá rás-e, hogy a je len le gi mun ká ja so rán hasz nál ja
az adott nyel vet)

22. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ in for -
ma ti kai rend szer is me ret

23. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges-e közigazga -
tási vizs ga

24. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány tí pu sa
25. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -

sá gi el len õr zés szint je
26. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat ko zat
27. egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
28. mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt kom pe ten ci ák

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai
 

21. a pá lyá zat hon la pon való pub li ká lá sá nak kért dá -
tuma

30. a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok
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31. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
32. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja
33. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei
34. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
35. a pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,

rend je
36. a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je (a szol -

gál ta tó köz pont hon lap ján való köz zé té te len kí vül)
37. a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo go -

sí tott sze mély neve, te le fon szá ma a pá lyá zat elekt ro ni ku -
san tör té nõ be nyúj tá sa ese tén a ki je lölt mun ka társ neve,
e-ma il címe

Az egészségügyi miniszter, 
valamint a szociális és munkaügyi miniszter

58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM 
e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a munkahelyek kémiai biztonságáról  szóló 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
(a továb biak ban: Kbtv.) 34.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont -
já ban, va la mint a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. 
tör vény 88.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

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 (a továb biak ban: 
R.) 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[9.  § (1) Az Mvt. 42.  §-ának a) pont já ban, 54.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint 55.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra te kin tet tel a mun kál ta tó gon dos ko dik ar -
ról, hogy a mun ka vál la ló és kép vi se lõi az ál ta luk ér tett
nyel ven]

„b) a mun ka he lyen elõ for du ló ve szé lyes anya gok ra, az
egész ség re és a biz ton ság ra ható koc ká za tok ra, a ha tár ér té -
kek re és egyéb elõ írásokra vo nat ko zó ada to kat, to váb bá a
11.  §-ban fog lalt kö te le zett sé ge i ket meg is mer jék,”

2.  §

Az R. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben a kö vet ke zõ
uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 91/322/EGK irány el ve (1991. má jus 29.) 
a mun ká juk so rán ve gyi, fi zi kai és bi o ló gi ai anya gok kal
kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett mun ka vál la lók vé del -
mé rõl  szóló 80/1107/EGK irány elv vég re haj tá sa cél já ból
ja va solt ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról;

b) a Ta nács 98/24/EK irány el ve (1998. áp ri lis 7.) a mun -
ká juk so rán ve gyi anya gok kal kap cso la tos koc ká za tok nak
ki tett mun ka vál la lók egész sé gé nek és biz ton sá gá nak vé del -
mé rõl (ti zen ne gye dik egye di irány elv a 89/391/EGK irány -
elv 16. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé ben);

c) a Bi zott ság 2000/39/EK irány el ve (2000. jú ni us 8.) a 
mun ká juk so rán ve gyi anya gok kal kap cso la tos koc ká za -
tok nak ki tett mun ka vál la lók egész sé gé nek és biz ton sá gá -
nak vé del mé rõl  szóló 98/24/EK ta ná csi irány elv vég re haj -
tá sá val kap cso lat ban a ja va solt fog lal ko zá si ex po zí ci ós ha -
tár ér té kek elsõ lis tá já nak lét re ho zá sá ról;

d) a Bi zott ság 2006/15/EK irány el ve (2006. feb ru ár 7.)
a 98/24/EK ta ná csi irány elv vég re haj tá sá hoz a ja va solt
fog lal ko zá si ex po zí ci ós ha tár ér té kek má so dik lis tá já nak
lét re ho zá sá ról és a 91/322/EGK, va la mint a 2000/39/EK
irány elv mó do sí tá sá ról.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 12.  §-a 
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „vagy egyéb szak ér tõ”
szö veg.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pést kö ve tõ 15. na pon ha -
tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a 98/24/EK ta ná csi irány elv vég re haj -
tá sá hoz a ja va solt fog lal ko zá si ex po zí ci ós ha tár ér té kek
má so dik lis tá já nak lét re ho zá sá ról és a 91/322/EGK, va la -
mint a 2000/39/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006.
feb ru ár 7-i 2006/15/EK bi zott sá gi irány elv nek  való meg -
fe le lést szol gál ja.

Dr. Hor váth Ág nes s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi leveg ben megengedett ÁK- és CK-értékei, illet leg elt rhet  MK, valamint jellemz  tulajdonsá-
gai: 
a) megengedett átlagos koncentráció: a légszennyez  anyagnak a munkahely leveg jében egy m szakra megengedett átlag koncentrá-
ciója, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK, 
b) megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhet  legnagyobb leveg szennyezettség): a légszennyez  anyagnak egy m -
szakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-
értékre vonatkozó követelményeknek egyidej leg kell teljesülniük), jelölése: CK, 
c) maximális koncentráció: a m szak során elt rt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett mun-
ka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetel  egészségkárosító kockázat (rosszin-
dulatú daganatos megbetegedés kockázata)  1:105/év (10 mikrorizikó/év). 

 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  1.  ACETALDEHID  CH3CHO  75-07-0   25   25     i  VI. 
     acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén               
  2.   ACETOFENON  CH3COC6H5  98-86-2   50         i   
  3.   ACETON  CH3COCH3  67-64-1   1210   2420*      i  EU3 
  4.   ACETON-CIÁNHIDRIN  (CH3)2C(OH)CN  75-86-5   16,7   16,7       

  ACETONITRIL  CH3CN  75-05-8   70       b, i  EU2 
  akril-aldehid, lásd: akrolein               

  5. 

  akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát               
  6.   AKROLEIN  CH2=CHCHO  107-02-8   0,23   0,23      m  I. 
  7.   AKRILAMID  CH2=CHCONH2  79-06-1         0,03   k   
  8.   AKRILNITRIL  CH2=CHCN  107-13-1         4,3   k   
  9.   ALDRIN  C12H8Cl6  309-00-2              POP 
  10.   ALLIL-ALKOHOL  CH2=CHCH2OH  107-18-6   4,8   12,1      b, i  II.1. EU3 
  11.   ALLIL-KLORID  CH2=CHCH2Cl  107-05-1   3   3      i  I. 
  12.   ALUMÍNIUM, FÉM  Al  7429-90-5   6 resp         
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  ALUMÍNIUM-OXID  Al2O3  1344-28-1   6 resp           13. 
  aminobenzol, lásd: anilin              

  14.   4-AMINOBIFENIL***  C6H5C6H4NH2  92-67-1         10   k   
  15.   2-AMINOETANOL  NH2(CH2)2OH  141-43-5   2,5   7,6    b  EU2 
  16.   AMMÓNIA  NH3  7664-41-7   14   36     m   I. EU3 
  17.   ANILIN  C6H5NH2  62-53-3    8   32      b   II.2. 
  18.   o-ANIZIDIN  CH3OC6H4NH2  90-04-0         0,5   k   
  19.  ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

(Sb-ra számítva) 
 Sb  7440-36-0    0,5   2      i   III. 

  20.   ANTIMON-HIDROGÉN  SbH3  7803-52-3    0,5   2         II.2. 
  21.   ANTIMON-TRIOXID  Sb2O3  1309-64-4    0,1   0,4       
     arzén-hidrogén, lásd: arzin              
  22.   ARZÉN (FÉM) ÉS SZERVETLEN VEGYÜ

LETEI*** 
 As  7440-38-2         0,01   k, b, i   BEM 

  23.   ARZÉN-PENTOXID  As2O5  1303-28-2         0,03   k   BEM 
  24.   ARZÉN-TRIOXID (lásd: DIARZÉN-

TRIOXID)
             

  25.   ARZIN  AsH3  7784-42-1    0,2   0,8      b   II.2. 
  26.   AZIRIDIN  (CH2)2NH  151-56-4         0,9   k   
  27.   Azbeszt*** lásd: 1.2.2.              
  28.   BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ba-ra

számítva) 
       0,5         i   II.1 EU2 

  29.   BENZALDEHID  C6H5CHO  100-52-7    5   10       
  30.   BENZIDIN***  (C6H4)2(NH2)2  92-87-5         0,008   k   
  31.   BENZIL-KLORID  C6H5CH2Cl  100-44-7    0,5   0,5      b, i, m   
  32.   BENZOIL-KLORID  C6H5COCl  98-88-4    2,8         i   
  33.   BENZOL***  C6H6  71-43-2         3   k, b, i   BEM 
  34.   BENZ(a)PIRÉN  C20H12  50-32-8         0,002   k   

  BENZOIL-PEROXID  (C6H5CO)2O2  94-36-0    5   5      b, i, sz   I. 
  benzoil-szuperoxid, lásd: benzoil-peroxid              

  35. 

  bifenil, lásd: difenil              
  36.   BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra szá-

mítva) 
 Be  7440-41-7         0,002   k   

  37.   BISZ (KLÓRMETIL-ÉTER)  ClCH2OCH2Cl  542-88-1         0,0047   k   
  38.   BRÓM  Br2  7726-95-6    0,7         b, m   I. EU2 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  BROMIDOK  Br     0,7   0,7         EU1   39. 
  butanol, lásd: butil-alkohol              

     2-butanon, lásd: metil-etil-keton              
  40.   1,3-BUTADIÉN  CH2=CHCH=CH2  106-99-0         1   k, i   
  41.   n-BUTÁN  CH3(CH2)2CH3  106-97-8   2350   9400         IV. 
  42.   n-BUTIL-ACETÁT  CH3COOC4H9  123-86-4   950   950      i, sz   I. 
  43.   n-BUTIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOC4H9  141-32-2   11   53      i   I. EU3 

  n-BUTIL-ALKOHOL  CH3(CH2)3OH  71-36-3   45   90      b, i   
  butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol              

  44. 

  butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol              
  2-BUTOXIETANOL  C4H9OCH2CH2OH  111-76-2   98   246      b, i   II.1. EU3 
  carbaryl, lásd: karbaril              
  celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter              

  45. 

  celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-
éter-acetát

             

  46.   2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2
)2OH

 112-34-5  67,5 101,2   EU2 

  47.   2-BUTOXIETIL-ACETÁT CH3(CH2)3O(CH2)2COOC
H3

 112-07-2  133   333      b   EU3 

  48.   CIÁNAMID  NCNH2  420-04-2    1        b   EU2 
  49.   CIÁN-HIDROGÉN  HCN  74-90-8   11   44      b, i   II.1. 
  50.   CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)  CN    5   20      b, i   II.1. 
  51.   CIKLOHEXÁN  C6H12  110-82-7   700           II.1. EU2 
  52.   CIKLOHEXANOL  C6H11OH  108-93-0   200   800      b, i, sz   II.1. 
  53.   CIKLOHEXANON  C6H10O  108-94-1   40,8   81,6      b, i   II.1. EU3 
  54.   CIKLOHEXIL-AMIN  C6H11NH2  108-91-8   40   40      m   V. 
  55.   1,3-CIKLOPENTADIÉN  C5H6  542-92-7   200         i   
  56.   CINK-OXID  ZnO  1314-13-2   5 resp   20 resp      i   III. 
  57.   CINK-KROMÁTOK köztük kálium-cink-

kromát [Cr(VI)-ra számítva] 
          0,01   k   

  58.   CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva)       5   20         III. 
  59.   DDT  C14H9Cl5  50-29-3   1 resp   1 resp      b   VI. PIC 

  DEKABORÁN   B10H14  17702-41-9   0,3   0,3     b, i   I.   60. 
  4,4'-diaminobifenil, lásd: benzidin              

  61.   4,4'-DIAMINODIFENILMETÁN  C13H14N2  101-77-9         0,81   k   
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  62.   DIAZINON   C12H21N2O3PS  333-41-5   0,1   0,4     b   III. 
 63.   DIARZÉN-TRIOXID As2O3  1327-53-3         0,1   k  BEM 

  64.   DIAZOMETÁN  CH2N2  334-88-3         0,01   k   
 65.   DIBENZO-p-DIOXIN 2,3,7,8-TETRAKLÓR C12H4Cl4O2  1746-O1-6               POP 

  66.   DIBENZO-DIOXIN ÉS -FURÁN, 
POLIBRÓMOZOTT 

                    POP 

  67.   1,2-DIBRÓMETÁN  C2H4Br2  106-93-4         0,8   k, b, m   PIC 
  68.   1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN  C3H5Br2Cl  96-12-8         0,01   k   
  69.   DIELDRIN  C12H8Cl6O  60-57-1   0,25 resp   1 resp         POP, PIC 

  DIETIL-AMIN  NH(C2H5)2  109-89-7 15   30      b, m   V. EU2   70. 
  dietilénoximid, lásd: morfolin               

  71.   DIETILÉN-TRIAMIN  NH(CH2CH2NH2)2  111-40-0   4   4     b, m, 
sz

  72.   DIETIL-ÉTER  (CH3CH2)2O  60-29-7   308   616      b, i, sz   II.1. EU3 
  73.   DIETIL-SZULFÁT  (C2H5O)2SO2  64-67-5         0,2   k   

  DIFENIL  (C6H5)2  92-52-4   1         b, i, sz     74. 
  difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI),
lásd: diizocianátok 

              

  75.   DIFOSZFOR-PENTASZULFID  P2S5  1314-80-3   1            EU2 
  76.   DIFOSZFOR-PENTOXID  P2O5  1314-56-3   1       m   II.1. EU2 
  77.   DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT  C6H4(COO)2(C8H17)2  117-81-7   10   40      b   III. 
  78.   DIHIDROGÉN-SZELENID  H2Se  7783-07-5   0,07   0,17         I. EU3 

  DIIZOCIANÁTOK               
  difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI)  CH2(C6H4NCO)2  101-68-8   0,05   0,05      i, sz   I. 
  hexametilén-diizocianát (HDI)  (CH2)6(NCO)2  822-06-0   0,035   0,035      i, sz   I. 

  79. 

  naftilén-diizocianát (NDI)  C10H6(NCO)2  3173-72-6   0,09   0,09      i, sz   I. 
  80.   DIKÉN-DIKLORID  S2Cl2  10025-67-9   6   24      m   I. 
  81.   3,3'-DIKLÓRBENZIDIN  C12H10N2Cl2  91-94-1         0,03   k   
  82.   1,2-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  95-50-1   122   306      b, i   II.1. EU3 
  83.   1,3-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  541-73-1   20   80         

  1,4-DIKLÓRBENZOL  C6H4Cl2  106-46-7   122   306         EU3   84. 
  diklórdifluormetán F12, lásd: freonok p,p-
diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT 

              

  85.   1,1-DIKLÓRETÁN  Cl2CH2CH2  75-34-3   412   824*      b   EU3 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  86.   1,2-DIKLÓRETÁN  ClCH2CH2Cl  107-06-2        10   k, i   
  87.   1,1-DIKLÓRETILÉN***  Cl2HC=CH  75-35-4   8   32       
  88.   1,2-DIKLÓRETILÉN  ClHC=CHCl  540-59-0   790   3160      i   II.1. 

  2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV  Cl2C6H3OCH2COOH  94-75-7   1   4      b, i   II.2.   89. 
  diklórfluormetán F21, lásd: freonok               

  90.   DIKLÓRFOSZ (DDVP)  C4H7Cl2O4P  62-73-7   0,9   3,6      b   III. 
  DIKLÓRMETÁN  CH2Cl2  75-09-2   10   10      i   VI.   91. 
  diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok               

  92.   1,2-DIKLÓRPROPÁN  ClCH2CH(Cl)CH3  78-87-5    50   50        VI. 
  93.   N,N-DIMETILACETAMID  CH3CON(CH3)2  127-19-5   36   72      b, i   II.1. EU3 

  DIMETIL-AMIN  (CH3)2NH  124-40-3   3,8   9,4     b, m, 
sz

  V. EU3   94. 

  dimetilanilin, lásd: xilidin               
  95.   N,N-DIMETILANILIN  C6H5N(CH3)2  121-69-7   25   100      b, i, sz   II.1. 
  96.   DIMETIL-ÉTER  (CH3)2O  115-10-6   1920   7680*        EU3 

  N,N-DIMETILFORMAMID  HCON(CH3)2  68-12-2   30   120      b, i   II.1. BEM   97. 
  dimetil-keton, lásd: aceton               

  98.   1,2-DIMETILHIDRAZIN  CH3NHNHCH3  540-73-8         1,2   k   
  99.   N,N-DIMETILHIDRAZIN  (CH3)2NNH2  57-14-7         1,2   k   
100.   DIMETIL-SZULFÁT  C2H6O4S  77-78-1         0,1   k, b, m   
101.   DINIKKEL-TRIOXID  Ni2O3  1314-06-3         0,1   k   
102.   DINITRO-o-KREZOL  CH3C6H2(NO2)2OH  534-52-1   0,2   0,8      b, i, sz   II.1. 
103.   DINITRO-BENZOL minden izomer  C6H4(NO2)2      1   2      b   
104.   DINITROGÉN-OXID  N2O  10024-97-2   180   720       
105.   DINOSZEB ÉS SÓI  C10H12N2O5  88-85-7               PIC 

  1,4-DIOXÁN  O(CH2CH2)2O  123-91-1   10   10      b, i   VI. 106.
  m-dioxibenzol, lásd: rezorcin               

107.   1,3-DIOXOLÁN  C3H6O2  646-06-0   10   10         VI. 
108.   DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva)  V2O5  1314-62-1   0,05 resp   0,2 resp      i, sz   II.2. 
109.   ECETSAV  CH3COOH  64-19-7   25   25      m   I. EU1 

  ECETSAV-ANHIDRID  (CH3CO)2O  108-24-7   20   20     m   I. 
  etántiol, lásd: etilmerkaptán               

110.

  epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán               
111.   ENDRIN  C12H8Cl6O  72-20-8            b   POP 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

112.   ETIL-ACETÁT  CH3COOC2H5  141-78-6   1400   1400      i, sz   I. 
113.   ETIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOC2H5  140-88-5   10   10      b, i, sz   I. 
114.   ETIL-ALKOHOL  CH3CH2OH  64-17-5   1900   7600         IV. 
115.   ETIL-AMIN  CH3CH2NH2  75-04-7   9,4   9,4*      i   V. EU3 

  ETIL-BENZOL  C6H5CH2CH3  100-41-4   442   884     b, i  I. BEM 
EU3

116.

  etilén-alkohol, lásd: etilén-glikol               
117.   ETIL-BROMID  CH3CH2Br  74-96-4   50   50         VI. 

  ETILÉN-GLIKOL  HOCH2CH2OH  107-21-1   52   104      b, i   I. EU3 118.
  etilén-glikol-monobutil-éter,  
  lásd: 2-butoxietanol 

              

119.   ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER  C2H5O(CH2)2OH  110-80-5   19   76      b, i   II.1. 
120.   ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER-

ACETÁT 
 C2H5O(CH2)2COOCH3  111-15-9   27   108      b, i   II.1. 

121.   ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER  CH3O(CH2)2OH  109-86-4   15   60      b, i   II.1. 
  ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-
ACETÁT 

 CH3O(CH2)2COOCH3  110-49-6   25   100      b, i   II.1. 

  etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter               
  etil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-
éter-acetát

              

  etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán               
  etilén-imin, lásd: aziridin               
  etilén-bromid, lásd: vinil-bromid               

122.

  etilén-klorid, lásd: vinil-klorid               
123.   ETILÉN-OXID  C2H4O  75-21-8         1,8   k, i, sz   
124.   ETIL-KLORID  C2H5Cl  75-00-3   268         EU2 

  ETIL-MERKAPTÁN  CH3CH2SH  75-08-1   1   1      i   V. 
  etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán
  etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán
  2-etoxietanol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter 

              

  fenilbenzol, lásd: difenil               

125.

  Fapor, lásd: 1.2.1.               
126.   EZÜST, fém  Ag  7440-22-4   0,1   0,4*         EU3 
127.   EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re 

számítva) 
        0,01            EU2 

128.   2-FENIL-PROPÉN  C6H5C(CH3)=CH2  98-83-9   246   492         EU3 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

129.   FENOL  C6H5OH  108-95-2   7,8   7,8*      b, m  I. BEM 
EU3

130.   FLUOR  F2  7782-41-4   1,58   3,16      m   I. EU3 
  FLUORACETAMID  FCH2CONH2  640-19-7               PIC 131.
  fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid               
  FLUORIDOK (F-ra számítva)  F      2,5   10*      b, i  II.2. BEM 

EU3
132.

  fluotan, lásd: halotán               
133.   FORMALDEHID  HCHO  50-00-0   0,6   0,6     b, m, 

sz
  VI. 

134.  FOSZFAMIDON (izomerek keveréke) CISZ 
izomer TRANSZ izomer 

 C10H19ClNO5P  13171-21-6 
23783-98-4   
297-99-4 

           b   PIC 

135.   FOSZFIN  PH3  7803-51-2   0,14    0,28      i   I. EU2 
  FOSZFOR  P  7723-14-0   0,1   0,1      i   I. 136.
  foszfor-hidrogén, lásd: foszfin foszforsav-
anhidrid, lásd: difoszfor-pentoxid foszfor-
trihidrid, lásd: foszfin 

              

137.   FOSZFOR-PENTAKLORID  PCl5  10026-13-8   1      m   EU2 
138.   FOSZFOR-TRIKLORID  PCl3  7719-12-2   3   3      m   I. 

  FOSZGÉN  COCl2  75-44-5   0,08   0,4      m   II.1. EU3 139.
  FREONOK (FLUOROKARBONOK)               

140.   F 11, triklórfluormetán  CCl3F  75-69-4   Magyarországon betiltott 
141.   F 12, diklórfluormetán  CCl2F2  75-71-8   Magyarországon betiltott 
142.   F 21, diklórfluormetán  CHCl2F  75-43-4   43   172         II.1 
143.   F 22, klórdifluormetán  CHClF2  75-45-6   3600   14 400*         IV. EU3 
144.   F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán  C2Cl3F3  76-13-1   Magyarországon betiltott 
145.   F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán  Cl2FCCF2  76-14-2   Magyarországon betiltott 
146.   F142b, 1-klór-1,1-difluoretán  C2H3ClF2  75-68-3   4170   16 680         IV. 

  FTÁLSAV-ANHIDRID  C6H4(CO)2O  85-44-9   1   1      i, sz   I. 147.
 furál, lásd: furfurol furfurilaldehid, lásd: 

furfurol 
              

148.   FURFURIL-ALKOHOL  C4H3OCH2OH  98-00-0   40   40      i, sz, b   I. 
149.   FURFUROL  C4H3OCHO  98-01-1   20         b, i, sz   
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szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

     gamma HCH, lásd: lindán glikol, lásd: etilén-
glikol halán, lásd: halotán 

              

150.   HALOTÁN  C2HBrClF3  151-67-7   40   160         II.1. 
151.   HANGYASAV  HCOOH  64-18-6   9       m   I. EU2 
152.   HCH (1,2,3,4,5,6-

HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) (izomerek keve-
réke)

 C6H6Cl6  608-73-1               PIC 

153.   HEPTAKLÓR  C10H5Cl7  76-44-8            b   POP, PIC 
154.   n-HEPTÁN  CH3(CH2)5CH3  142-82-5   2000   8000*         EU3 
155.   2-HEPTANON  CH3(CH2)4COCH3  110-43-0   238   476      b   EU3 

  HEPTÁN-3-ON  CH3(CH2)4CH3  106-35-4   95   *         EU3 156.
  2-hexanon, lásd: metil-butil-keton               

157.   HEXAKLÓRBENZOL  C6Cl6  118-74-1            k   POP, PIC 
158.   HEXAMETILÉN-DIAMIN  H2N(CH2)6NH2  124-09-4   2,3         m, b   

  n-HEXÁN  CH3(CH2)4CH3  110-54-3   72       b, i II.1. BEM 
EU2

159.

  hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok
hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén hidrogén-
foszfid, lásd: foszfin 

              

160.   HIDRAZIN  H2NNH2  302-01-2         0,13   k   
161.   HIDROGÉN-BROMID  HBr  10035-10-6      6,7      m   I. EU3 
162.   HIDROGÉN-FLUORID  HF  7664-39-3   1,5   2,5      b, m  I. BEM 

EU3
163.   HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-

ra számítva) 
        0,01   0,04      b, sz   III. 

  HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-
TEI*** (Hg-ra számítva) 

 Hg  7439-97-6   0,08   0,32      sz, b  III. BEM, 
PIC 

164.

  izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát               
165.   IZOAMIL-ALKOHOL  CH3(CH2)4OH  123-51-3   360   1440         II.1. 
166. IZOPENTÁN  (CH3)2CHCH2CH3  78-78-4 3000      EU2 
167.   IZOPENTIL-ACETÁT  CH3COO(CH2)2CH(CH3)2  123-92-2   270   540      i   EU3 

  IZOPROPIL-ACETÁT  (CH3)2HCOOCH3  108-21-4   840   840      i   I. 168.
  izopropilbenzol, lásd: kumol               

169.   JÓD  J2  7553-56-2   1   1      i, sz, b   I. 

170.
  KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-
TEI*** -CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra

 Cd  7440-43-9     0,015   k   BEM 
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szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

számítva) 
171.   KADMIUM-FLUORID  CdF2  7790-79-6         0,05   k   BEM 
172.   KADMIUM-KLORID  CdCl2  10108-64-2         0,05   k   BEM 
173.   KADMIUM-OXID  CdO  1306-19-0         0,05   k   BEM 
174.   KALCIUM-CIÁNAMID  NCNCa  156-62-7   1   4      b, i   III. 
175.   KALCIUM-HIDROXID  Ca(OH)2  1305-62-0   5            EU1 
176.   KALCIUM-KARBONÁT  CaCO3  1317-65-3   10         
177.   KALCIUM-KROMÁT  CaCrO4  13765-19-0         0,05   k   BEM 
178.   KALCIUM-OXID  CaO  1305-78-8   5   5         I. 
179.   KALCIUM-SZULFÁT  CaSO4  7778-18-9   6 resp         
180.   KÁLIUM-HIDROXID  KOH  1310-58-3   2   2      m   I. 
181.   e-KAPROLAKTÁM  HN(CH2)5CO  105-60-2   10   40      i   EU3 
182.   KAPTAFOL  C10H9Cl4NO2S  2425-06-1         0,1   k   PIC 

  KARBARIL  C12H11NO2  63-25-2   1         183.
  karbolsav, lásd: fenol               

184.   KÉN-DIOXID  SO2  7446-09-5   5   5      m   I. 
185.   KÉN-HIDROGÉN  H2S  7783-06-4   14   14      i   V. 
186.   KÉNSAV  H2SO4  7664-93-9   1   1      m   I. 
187.   KLÓR  Cl2  7782-50-5      1,5      i   I. EU2 
188.   4-KLÓRANILIN  ClC6H4NH2  106-47-8   0,2   0,8      k, sz, b   
189.   KLÓRBENZOL  C6H5Cl  108-90-7   23   70         II.1. EU2 
190.   KLÓRBENZILÁT  C16H14Cl2O3  510-15-6               PIC 

  2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN  CH2=C(Cl)CH=CH2  126-99-8   18   72      i   II.1. 191.
  klórdifluoretán F142B, lásd: freonok
klórdifluormetán F22, lásd: freonok
klórfluormetán F31, lásd: freonok 

              

192.   KLÓRDÁN  C10H6Cl8  57-74-9            b   POP, PIC 
193.   1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN  ClCH2C2H3O  106-89-8         1,9  k, b, m, 

sz
194.   KLOROFORM***  CHCl3  67-66-3   10   10         VI. 
     kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién               
 195.   KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLE-

TEI (Co-ra számítva) 
 Co  7440-48-4   0,1   0,4      i, sz   BEM 

 196.   KREZOL (izomerek keveréke)  CH3C6H4OH  1319-77-3   22   22      m   I. EU1 
 197.  KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM(II) és Cr  2      i, sz  BEM 



44
M

U
N

K
A

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1.szám

 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

KRÓM(III) VEGYÜLETEK ( nem oldható) EU2 
 198.    Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm VI 

vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) 
Cr     0,5   2      i, sz   BEM 

199.   KRÓM(III)-KROMÁT  Cr2(CrO4)3  24613-89-6         0,05   k   BEM 
200.   KRÓM-TRIOXID  CrO3  1333-82-0         0,05   k   BEM 
201.   KUMOL  C6H5CH(CH3)2  98-82-8   100   250      b, i   EU3 
202.   kvarc, lásd: 1.2.1.  SiO2  14808-60-7           
203.   LINDÁN ( -HCH) (1,2,3,4,5,6- -

Hexaklórciklohexán) 
 C6H6Cl6  58-89-9   0,5   2      b, i   III. PIC 

204.   LÍTIUM-HIDRID  LiH  7580-67-8   0,025            EU1 
205.   MAGNÉZIUM-OXID  MgO  1309-48-4   6 resp   24 resp      i   
206.   MALEINSAV-ANHIDRID  CH=CH(CO)2O  108-31-6   0,4   0,4      m, sz   I. 
207.   MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-

tetroxid kivételével, Mn-ra számítva) 
 Mn  7439-96-5   5   20          

208.   METAMIDOFOSZ  C2H8NO2PS  10265-92-6            b, i   PIC 
209.   METIL-ACETÁT  CH3COOCH3  79-20-9   610   2440      b, sz, i   I. 
210.   METIL-AKRILÁT  CH2=CHCOOCH3  96-33-3   18   18      b, i, sz   I. 
211.   METIL-ALKOHOL  CH3OH  67-56-1   260       b, i   II.1. EU2 
212.   2-METILAZIRIDIN  C3H7N  75-55-8         5   k   
213.   METIL-BROMID  CH3Br  74-83-9   10   10      b, i   VI. 
214.   METIL-BUTIL-KETON  CH3CO(CH2)3CH3  591-78-6   21   84      b, i   II.1. 
215.   1-METILBUTIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)(CH2)2C

H3
 626-38-0   270   540         EU3 

  1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT CH3COOCH(CH3)CH2OCH
3

 108-65-6   275   550         EU3 216.

  metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-monometil-
éter metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-
monometil-éter-acetát etil-cianid, lásd: 
acetonitril 

              

  METIL-ETIL-KETON  CH3COCH2CH3  78-93-3   600   900      b, i   II.1. EU3 217.
  metilén-klorid, lásd: diklórmetán metil-glikol, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-glikol-
acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát 

              

218.   5-METILHEPTÁN-3-ON CH3CH2COCH2CH3CHC2
H5

 541-85-5   53   106         EU3 
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 AK-érték
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MK-érték
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tulajdonság/hivatkozás

219.   5-METILHEXÁN-2-ON  C7H14O  110-12-3   230   *         EU3 
  METIL-IZOCIANÁT  CH3NCO  624-83-9   0,024   0,024      b, i, sz   I. 220.
  metil-karbamid, lásd: metil-izocianát metil-
karbonimid, lásd: metil-izocianát 

              

  METIL-KLORID  CH3CI  74-87-3   105   420         II.1. 221.
  metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán               

222.   METIL-MERKAPTÁN  CH3SH  74-93-1   1   1      i   V. 
  METIL-METAKRILÁT  CH2=C(CH3)COOCH3  80-62-6   210   210      b, i, sz   I. 
  2-metoxietanol, lásd: etilén-glikol-monometil-
éter

              

  4.4'-metiléndianilin, lásd: 4,4'-
diaminodifenilmetán 

              

223.

  2-metoxianilin, lásd: o-anizidin               
224.   METIL-PARATION  NO2C6H4OPS(CH3O)2  298-00-0   0,2         b, sz   PIC 
225.   4-METILPENTÁN-2-ON (Izobutil-metil-

keton) 
 C6H12O  108-10-1   83   208         EU3 

226. 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL  CH3O(CH2)2O(CH2)2OH  111-77-3   50,1      EU2 
227.   (2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilén-glikol-monometil-éter) 
 C7H16O3  34590-94-8   308   308*         EU3 

228.   1-METOXIPROPÁN-2-OL  CH3OCH2CHOHCH3  107-98-2   375   568      b   EU3 
229.   MEZITILÉN (trimetilbenzolok)  C6H3(CH3)3  108-67-8   100   *      i   EU3 
230.   MIREX  C10Cl12  2385-85-5            b   POP 
231.   MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-

ra számítva) 
        5   20         III. 

232.   MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLE-
TEI (Mo-ra számítva) 

        15   60         III. 

233.   MONOKROTOFOSZ  C7H14NO5P  6923-22-4   0,25         b   PIC 
234.   MORFOLIN  O(CH2)4NH  110-91-8   36   72      b, m   I. EU2 

  NAFTALIN  C10H8   91-20-3   50         b, i   EU1 235.
  naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok
narkotán, lásd: halotán 

              

236.   2-NAFTIL-AMIN  C10H9N  91-59-9         0,005   k   
237.   NÁTRIUM-AZID  NaN3  26628-22-8   0,1   0,3         EU3 
 238.  NÁTRIUM-HIDROXID  NaOH  1310-73-2   2   2      m   I. 
 239.  NEOPENTÁN (CH4)C  463-82-1 3000     EU2 
 240.  NIKKEL (fém) (Ni-re számítva)  Ni 7440- 07-0   0,1   0,1     sz   BEM 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

241.   NIKKEL-DIOXID (Ni-re számítva)  NiO2  12035-36-8         0,1   k, sz   BEM 
242.   NIKKEL-OXID (Ni-re számítva)  NiO  1313-99-1         0,1   k, sz   BEM 
243.   NIKKEL-SZULFID (Ni-re számítva)  NiS  16812-54-7         0,1   k, sz   BEM 
244.   NIKKEL-TETRAKARBONIL  Ni(CO)4  13463-39-3   0,15   0,15      b   VI. 
245.   NIKOTIN  C10H14N2  54-11-5   0,5         b, i   II.1. EU2 

  4-NITROANILIN  O2NC6H4NH2  100-01-6   6         b, i   246.
  p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin               

247.   NITROBENZOL  C6H5NO2  98-95-3 1       b, i   II.1. EU2 
248.   4-NITROKLÓRBENZOL  ClC6H4NO2  100-00-5   0,5   2      b   
249.   2-NITRONAFTALIN  C10H7NO2  581-89-5         0,25   k   
250.   1-NITROPROPÁN  CH3(CH2)2NO2  108-03-2   10         i, b   
251.   2-NITROPROPÁN  CH3CH(NO2)CH3  79-46-9         18   k   
252.   NITROGÉN-DIOXID  NO2  10102-44-0   9   9      m   I. 
253.   NITROGÉN-MONOXID  NO  10102-43-9   30            EU1 
254.   NITROGLICERIN  C3H5(ONO2)3  55-63-0   0,5   2      b, i, sz   II.1. 
255.   OKTÁN (összes izomer)  CH3(CH2)6CH3  111-65-9   2350   9400      i   II.1. 
256.   OLAJ (ásványi) KÖD               5   k   
257.   ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-

ra számítva) 
 Pb  7439-92-1   0,15**  

  0,05 resp 
  0,6  
  0,2 resp 

     i   III. BEM 

258.   ÓLOM-TETRAETIL  Pb(C2H5)4  78-00-2   0,05   0,2      b, i   II.1. 
259.   ÓLOM-TETRAMETIL  Pb(CH3)4  75-74-1   0,05   0,2      b, i   II.1. 
260.   ÓN SZERVES VEGYÜLETEI*** (Sn-ra szá-

mítva) 
        0,1   0,4      b, i   II.1. 

261.   ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra 
számítva) 

        2   8      b, i   II.1. EU1 

262.   ORTOFOSZFORSAV  H3PO4  7664-38-2   1   2      m   EU3 
263.   OXÁLSAV  HOOCCOOH  144-62-7   1            EU2 
264.   OZMIUM-TETROXID (Os-ra számítva)  OsO4  20816-12-0   0,002   0,002      m, b   
265.   ÓZON  O3  10028-15-6   0,2   0,2      i   I. 

  PARAKVÁT-DIKLORID  C12H14Cl2N2  1910-42-5   0,1   0,1      b, i   I. 266.
  paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid               

267.   PARATION  C10H14O5NSP  56-38-2   0,1         b   PIC 
268.   PBB-k*** Hexabróm-1,1'-bifenil

Oktabróm-1,1'-bifenil 
Dekabróm-1,1'-bifenil 

 C12H4Br6
C12H2Br6
C12Br10 

 36355-01-8   
27858-07-7 
13654-09-6 

              PIC 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

269.   PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK***     11097-69-1  
1336-36-3 

              POP 
POP és PIC 

270.   POLIKLÓROZOTT TERFENILEK     61788-33-8               PIC 
271.   PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI***  C6Cl5OH  87-86-5   0,001         b, i   PIC 
272.   PENTAKLÓRNAFTALIN  C10H3Cl5  1321-64-8   0,5   2      b, i, sz   II.2. 
273.   n-PENTÁN  CH3(CH2)3CH3  109-66-0   2950          IV.EU2 
274.   PENTIL-ACETÁT  CH3COO(CH2)4CH3  628-63-7   270   540      i   EU3 
275.   3-PENTIL-ACETÁT  CH3COOCH(C2H5)C2H5   620-11-1   270   540      i   EU3 
276.   PIKRINSAV  C6H2CH3(NO2)3   88-89-1   0,1   0,1      b, i, sz   I. EU1 
277.   PIPERAZIN  C4H10N2   110-85-0   0,1   0,3         EU3 
278.   PIRETRUM      8003-34-7   1            EU2 

  PIRIDIN  C5H5N   110-86-1   15   60      b, i, sz   II.1. 279.
  porok (szálló porok) egyéb porok, lásd: 1.2.1.               

280.   PLATINA FÉM  Pt   7440-06-4   1            EU1 
281.   PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Pt-ra

számítva) 
        0,002         i, sz   

282.   PORTLAND CEMENT      65997-15-1   10         
283.   PROPIONSAV  CH3CH2COOH   79-09-4   31   62      m   EU3 
284.   PROPIL-ACETÁT  CH3(CH2)2COOCH3   109-60-4   840   840      b, i   I. 

  2-PROPIL-ALKOHOL  CH3CH(OH)CH3   67-63-0   500   2000      b, i   II.1. 285.
  propilén-imin, lásd: metilaziridin               

286.   PROPILÉN-OXID  CH3C2H3O   75-56-9         5   k, b, i   
287.   1,3-PROPIOLAKTON  C3H4O2   57-57-8         1,5   k   

  REZORCIN  C6H4(OH)2   108-46-3   45         b, i   EU2 288.
  rezorcinol, lásd: rezorcin               

289.   RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)  Cu   7440-50-8   1   4         II.1. 
  RÉZ, FÜST  Cu   7440-50-8   0,1   0,4         II.1. 290.
  Rostszerkezet  porok, lásd: 1.2.2.               

291.   SALÉTROMSAV  HNO3   7697-37-2    2,6      i, m   I. EU2 
  SÓSAV  HCl   7647-01-0   8   16      i, m   I. EU3 292.
  Szelén-hidrogén, lásd: dihidrogén-szelenid               

293.   STRONCIUM-KROMÁT  SrCrO4   7789-06-2         0,05   k   
294.   SZELÉN-VEGYÜLETEK (Se-re számítva)         0,1   0,4      i   III. BEM 
295.   SZÉN-DIOXID  CO2   124-38-9   9000          EU2 
296.   SZÉN-DISZULFID  CS2   75-15-0   30   120      b, i, m   II.1. 
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

  SZÉN-MONOXID  CO   630-08-0   33   66      II.1. 297.
  szén-oxi-klorid, lásd: foszgén               
  SZÉN-TETRAKLORID***  CCl4   56-23-5   Magyarországon betiltott! 298.
  sztibin, lásd: antimon-hidrogén               

299.   SZULFOTEP  (C2H5)4P2S2O5   3689-24-5   0,1   0,4*        EU3 
 SZTIROL  C6H5CH=CH2  100-42-5  50  50    i  VI. BEM 300.
 talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2.               

301.  TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (TI-ra 
számítva) 

     0,1  0,4    b, i  III. 

302.  TERC-AMIL-ACETÁT  CH3COOC(CH3)2C2H5  625-16-1  270  540      EU3 
303.  TERPENTIN    8006-64-2  560  560    i, sz, b  I. 
304.  TETRAHIDROFURÁN  (CH2)4O  109-99-9  150  300    b, i  II.2. EU3 
   1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór-

etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol 
              

305.  1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN***  Cl2CHCHCl2  79-34-5  7      b   
 TETRAKLÓRETILÉN  Cl2C=CCl2  127-18-4  50  50    b  VI. 
 tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid               

306.

 timföld, lásd: alumínium-oxid               
307.  TIOGLIKOLSAV  HSCH2COOH  68-11-1  4      b, m   
308.  TOLUOL  C6H5CH3  108-88-3  190  380    b, i II.2. BEM 

EU2
309.  TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT  CH3C6H3(NCO)2  584-84-9      0,035  k, i, sz   
310.  TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT  CH3C6H3(NOCO)2  91-08-7      0,035  k, i, sz   
311.  2-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  95-53-4      0,5  k, i, b   
312.  3-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  108-44-1  9      b   
313.  4-TOLUIDIN  CH3C6H4NH2  106-49-0  1  4    b   
314.  TOXAFÉN    8001-35-2        b, i  POP 
315.  TRIETIL-AMIN  N(C2H5)3  121-44-8  8,4  12,6    b, i, m  V. EU3 
316.  TRIKLÓRBENZOL (minden izomer)  C6H3Cl3  12002-48-1  38  152    b  III. 
317.  1,2,4-TRIKLÓRBENZOL  C6H3Cl3  120-82-1  15,1  37,8    b  EU3 
318.  1,1,1-TRIKLÓRETÁN***  CH3CCl3  71-55-6  555  1110    b, i  II.2. EU3 
319.  1,1,2-TRIKLÓRETÁN***  ClCH2CHCl2  79-00-5  Magyarországon betiltott! 
320.  TRIKLÓRETILÉN  Cl2C=CHCl  79-01-6  270  540    sz  BEM 

 2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV 2,4,5-T  Cl3C6H2OCH2COOH  93-76-5  10  40    b, i  II.2. PIC 321.
 triklórfluormetán F11, lásd: freonok               
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 Sor-
szám  Megnevezés Képlet CAS-szám 

 AK-érték

mg/m3
CK-érték

mg/m3
MK-érték

mg/m3
Jellemz

tulajdonság/hivatkozás

 TRIKLÓRNAFTALIN  C10H5Cl3  1321-65-9  5      b, i, sz   322.
 triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok               

323.  TRIMETILAMIN  N(CH3)3  75-50-3  12,3  36,9    m, sz   
324.  1,2,3-TRIMETILBENZOL  C6H3(CH3)3  526-73-8  100  *      EU3 
325.  1,2,4-TRIMETILBENZOL  C6H3(CH3)3  95-63-6  100  *      EU3 
326.  TRINIKKEL-DISZULFID  Ni3S2  12035-72-2      0,01  k, sz   

 TRINITROTOLUOL  CH3C6H2(NO2)3  118-96-7  0,09  0,36    b  II.1. 327.
 vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-pentoxid               

328.  TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT  (CH3C6H4)3PO4  78-30-8  0,1      b, i, sz   
329.  TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT***  C9H15Br6O4P  126-72-7          PIC 
330.  VAS(II)-OXID  FeO  1345-25-1  6 resp         
331.  VAS(III)-OXID  Fe2O3  1309-37-1  6 resp         
332.  VINIL-BROMID  CH2=CHBr  593-60-2      22  k   
333.  VINIL-KLORID***  CH2=CHCl  75-01-4      7,77  k   
334.  XILOL(ok)  C6H4(CH3)2  1330-20-7  221  442    b  EU3 
335.  m-XILOL  C6H4(CH3)2  108-38-3  221  442    b  EU3 
336.  p-XILOL  C6H4(CH3)2  106-42-3  221  442    b  EU3 
337.  o-XILOL  C6H4(CH3)2  95-47-6  221  442    b  EU3 
338.  XILIDIN(ek)  (CH3)2C6H3NH2  1300-73-8  25      b   

Magyarázat:
 resp:  respirábilis por; 
 b:  b rön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebb l származó expozíciót csak a 

leveg ben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelel en veszik figyelembe; 
 i:  ingerl  anyag (izgatja a b rt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
 k:  rákkelt ;
 m:  maró hatású anyag (felmarja a b rt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
 sz:  túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló b r-, 

légz rendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); 
 PIC, POP ezen fogalmakat az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefügg  bejelenté-

si és el zetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet tartalmazza; 
 *  „Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetek-

ben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni; 
 **  98/24/EK irányelvben közölt érték; 
 ***  az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 

korlátozásáról szóló EüM-KöM együttes rendelet tartalmazza; 
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 EU1  91/322/EGK irányelvben közölt érték; 
 EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték; 
 EU3  2000/39/EK irányelvben közölt érték; 
 BEM  biológiai expozíciós mutató. 
mg/m3  milligram légköbméterenként, 20 oC -on és 101,3 KPa légköri nyomáson 

Megjegyzés: a nem g z/gázállapotú toxikus anyagok határértékei a belélegezhet  porfrakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481). 

1.2. Szálló porok - ásványi, szerves 

1.2.1. Szemcsés szerkezet  porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 

 Megnevezés  Megengedett koncentráció, mg/m3-ben
   Totális (belélegezhet ) Respirábilis 
 Talkum (azbesztmentes)   2 
 Kvarc
Krisztobalit  
Tridimit 

  0,15  
0,15  
0,15 

 Fapor  5  
 Egyéb inert porok*  10 6 
* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkelt , fibrogén, mérgez , allergizáló, irritatív, egyéb mérgez ) hatása.

1.2.2. Rostszerkezet  porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben 

 Megnevezés (CAS-számok)  Megengedett koncentráció (rost/cm3)
 Azbeszt aktinolit (77536-66-4)  

amozit (12172-73-5)  
antofillit (77536-67-5)  
krizotil (12001-29-5)  
krokidolit (12001-28-4)  
tremolit (77536-68-6)  
akár magában, akár elegyítve betiltott* 

 0,1 (id vel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva) 

 Egyéb rostszerkezet  porok  Üveg, ásvány, kerámia, m anyag  1,0 
* Az azbeszt valamennyi formájának el állítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet] 
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1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemz  tulajdonságaik alapján 

 Kategó-
ria  

 KATEGÓRIA   CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

 jele  (BESOROLÁS)  ÉRTÉKE 

(CK)(a) 
 ID TARTAMA
(perc) 

 M SZAKONKÉNTI 

GYAKORISÁGA(b) 

 I.  HELYILEG IRRITÁLÓ 
ANYAGOK 

 ÁK     

 II.  FELSZÍVÓDVA HATÓ 
ANYAGOK Az anyag hatásának 
fellépése 2 órán belül 
II.1: Felezési id  <2 óra 
II.2. Felezési id  2 órától teljes 
munkaid ig

 4 x ÁK  15  4 

 III.  FELSZÍVÓDVA HATÓ 
ANYAGOK Hatás fellépésének 
ideje >2 óra Felezési id  > M -
szak id  (ER SEN KUMULÁ-
LÓDÓ) 

 4 x ÁK  15  4 

 IV.  NAGYON GYENGE KÁROSÍ-
TÓ HATÁSÚ ANYAGOK 

ÁK >500 ml/m3 (a) 

 4 x ÁK  15  4 

 V.  INTENZÍV SZAGÚ ANYA-
GOK

 ÁK     

 VI.  IRREVERZIBILIS KÁROSO-
DÁST OKOZÓ ANYAGOK 

 ÁK     

   EGYÉB  8 x ÁK  60 perc/m szak   

(a) Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentráció egységre, 20 °C-on: 

3/
24

500 mmg
M

 , ahol „M” – a vegyi anyag moltömege 

(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellen rzése legfeljebb 15 perces mintavétellel 
történik. 
A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényez  4. (A túllépési tényez  fejezi ki, hogy a 
CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk id intervallumai között legalább a csúcskoncentrációk id intervallumánál háromszor 
hosszabb id nek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk id tartama egy m szak alatt összesen a 60 percet 
nem haladhatja meg. 
A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel. 
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A csúcskoncentrációk meghatározása: 
A CK-értékek 15 perc referenciaid re vonatkoznak. 
A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idej  mintákkal történhet. 
Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenl  a CK-értékkel; ellen rzésük legfeljebb   15 per-
ces mintavétellel történik. 
Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk id intervallumai között legalább a csúcskon-
centrációk id intervallumánál háromszor hosszabb id nek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). 
A csúcskoncentrációk id tartama egy m szak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

2. A munkahelyi átlagos leveg szennyezettség kiszámítása 

2.1. Egy szennyez  anyag esetén 

A munkahelyi átlagos leveg szennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következ  összefüggéssel számítjuk ki: 

n

nn
Á ttt

tCtCtC
C

...

...

21

2211

ahol:
C1, C2, ... Cn a t1, t2, ..., tn id szakokhoz tartozó légszennyez  anyagok koncentrációi (mg/m3). 
t1 + t2 ... + tn = 8 óra 

2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidej  jelenléte esetén. 
2.2.1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz)  van jelen, ezek hatása összegz dik - ad-
ditív hatás. 
Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is. 

Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg: 

1.........
2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

MKK

cK

MKK

cK

MKK

cK

ÁKM

cM

ÁKM

cM

ÁKM

cM

ÁKhSz

chSz

ÁKhSz

chSz

ÁKhSz

chSz

ahol: 
hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag; hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben; 

M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben; 
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K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illet leg MK-értéke; 

magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a b rre, 
szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre! 
* ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen! 

2.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér légszennyez k. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy 
koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószín sége kisebb. 

2.2.3. Független hatású munkatér légszennyez k. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató. 

3. Ha a munkatér leveg jében egyidej leg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkelt  hatású és nem rákkelt  hatású anyagokat - a 
megengedhet  értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani: 

1......
2

2

1

1

2

2

1

1

n

n

n

n

MK

R

MK

R

MK

R

ÁK

C

ÁK

C

ÁK

C

ahol:
 C1:  a munkatérben mért nem rákkelt  anyag koncentrációja; 
 R1:  a munkatérben mért rákkelt  anyag koncentrációja; 
 ÁK:  átlagos koncentráció (nem rákkelt  anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi); 
 MK:  maximális koncentráció (rákkelt k munkahelyen elt rt koncentrációja); 
1,2, ... n:  az egyes nem rákkelt , illet leg rákkelt  anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevez ben szerepl  azonos inde-

xek azonos anyagot jelentenek. 
Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK/MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagy-

ni.”



2. számú melléklet az 58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM együttes rendelethez

,,2 számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelethez
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1.szám

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 
VIZELETBEN 

      Megengedhet  határérték 

Vegyi anyag 
Biológiai expozíciós (hatás) 

mutató 
Mintavétel ideje mg/g 

kreatinin 

mikromol/mmol 
kreatinin 

(kerekített értékek) 
 Anilin  p-amino-fenol  m.u.  10  10 
 Arzén  arzén  m.u.  0,13  0,20 
 Benzol  t,t-mukonsav  m.u.  1,5  1,2 
 Dimetilformamid  N-metil-formamid  m.u.  40  76 
 Etil-benzol  mandulasav  mhv., m.u.  1500  1110 
 Fenol  fenol  m.u.  300  360 
 Fluorid vegyületek  fluorid  m.u. 

köv. m.e. 
 7 
 4 

 42 
 24 

 Higany (szervetlen)  higany  n.k.  0,05  0,028 
 Kadmium  kadmium  n.k.  0,01k  0,01 
 Króm  króm  m.u.  0,02 k  0,043 
 Kobalt  kobalt  m.u.  0,03  0,058 
 n-Hexán  2,5-hexán-dion  m.u.  3,5  3,5 
 Nikkel  nikkel  mhv., m.u.  0,02  0,038 
 Nitro-benzol  p-nitro-fenol  m.u.  5  4,0 
 Szelén  szelén  n.k.  0,075  0,110 
 Sztirol  mandulasav  mhv., m.u.  1000  740 
 Toluol  o-krezol  m.u.  1  1,05 
 Triklór-etilén  triklór-ecetsav  mhv., m.u.  50  35 
 Xilol  metil-hippursavak  m.u.  1500  860 

Megjegyzések:
 m.u.  m szak után 
 n.k.  nem kritikus 
 mhv.  munkahét végén 
 köv.m.e.  következ  m szak el tt 
 k  rákkelt  hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelend
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Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet  határértékei 
VÉRBEN

Megengedhet  határérték Vegyi anyag Biológiai expozíci-
ós

(hatás) mutató 

Mintavétel ideje 
mikrogramm/l mikromol/l 

(kerekített értékek) 
Anilin methemoglobin mhv. – m.u. 3% (az összhemoglobin%-ában) 
Kadmium kadmium n.k. 10k 0,09 
Ólom 
(szervetlen) 

Ólom 

cink-protoporfirin 
(el sz résre) 

n.k. 

három hónapnál 
hosszabb expozíció
esetén alkalmazha-

tó 

400* 
300** 

1,9
1,5

100 mikromol/mol haem*** 

Szén-monoxid CO Hb m.u. 5% (az összhemoglobin%-ában) 
Szerves 
foszforsav-észter 
tartalmú 
peszticidek 

vörösvérsejt vagy 
teljes vér 
acetilko-lineszteráz
(EC. 3.1.1.7.) 
aktivitás 

n.k. <25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció el tt mért alapaktivitáshoz viszonyítva**** 

Megjegyzések:
 m.u.  m szak után 
 n.k.  nem kritikus 
 mhv.  munkahét végén 
 k  rákkelt  hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelend
 *  férfiak és 45 évnél id sebb n k
 **  45 évnél fiatalabb n k
 ***  határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelez
 ****  az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga” 



A szociális és munkaügyi miniszter
31/2007. (XII. 21.) SZMM

r e n d e l e t e

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer
részletes szabályairól  szóló

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[In téz mény-akk re di tá ci ót – az Fktv.-ben, va la mint a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép zé si prog -
ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: kor mány ren -
de let) meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – az a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mény kap hat, amely]

„f) a te vé keny sé gé rõl nyúj tan dó tá jé koz ta tás, va la mint a 
kép zé si prog ra mok le bo nyo lí tá sa ér de ké ben in for má ci ós,
ügy fél szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si rend szert mû köd tet.”

2.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ké rel me zõ in téz mény nek a kép zés hez kap cso ló -
dó an az Fktv. 29.  §-ának 7. pont já ban meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zé si szol gál ta tá sok kö zül az elõ ze tesen meg szer -
zett tu dás fel mé ré se szol gál ta tá son túl leg alább egy szol -
gál ta tást nyúj ta nia, és ezt do ku men tál nia kell.”

3.  §

Az R. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ad ha tó in téz mény-akk re di tá ció, ha]
„b) a ké rel me zõ in téz mény a kép zé si te vé keny ség foly -

ta tá sá tól el til tó in téz ke dés ha tá lya alatt áll,”

4.  §

Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ál tal ki dol go zott
kép zé si prog ram ak kor akk re di tál ha tó, ha]

„e) a kép zé si prog ram meg valósítható a kép zés sze mé -
lyi és tár gyi fel té te le i vel (1. szá mú mel lék let I. 2. és
II. 1–5. pont jai), a vá lasz tott mód szer rel, az adott cél cso -
port ban, az adott idõ tar tam alatt,”

5.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az in téz mény- és prog ra makk re di tá ció irán ti ké rel -
met, il let ve a más tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján akk re di -
tált, vagy ha tó sá gi jog kör ben en ge dé lye zett kép zé si prog -
ram el is me ré se irán ti be je len tést [Fktv. 19.  § (3) bek.] az
e ren de let ben elõ írt mel lék le tek kel együtt az NSZFI-nél
egy gépi adat hor do zón és há rom össze fû zött, nyom ta tott
pél dány ban kell elõ ter jesz te ni.”

6.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A FAT az akk re di tá ció irán ti ké re lem rõl, az

Fktv. 19.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti be je len tés tár gyá -
ban, il let ve az Ok ta tá si Hi va tal ál tal meg kül dött jegy zék
el fo ga dá sá ról – az NSZFI ál tal dön tés re elõ ké szí tett ügy
ira tai alap ján – tes tü le ti ülé sén ha tá roz.

(2) A FAT a ké re lem nek, il let ve a be je len tés nek helyt
adó, to váb bá az (1) be kez dés sze rin ti jegy zék el fo ga dá sá -
ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy ide jû leg az akk re -
di tá ci ó ra vo nat ko zó an ta nú sít ványt ál lít ki.”

7.  §

Az R. 27.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ o) pont
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor mány ren de let 14/A.  §-a sze rin ti egy sze rû sí tett
 intézmény-akkreditáció irán ti ké rel met az 5. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem hez mel lé kel ni kell]

„o) az in téz mény ál tal meg valósított fel nõtt kép zé si
prog ram akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak má so la tát, il let ve
a szak kép zõ in téz mény azon is ko lai rend sze rû szak mai
prog ram ja i nak fel so ro lá sát, ame lye ket a fel nõtt kép zés
 keretében azo nos fel té te lek mel lett  valósítanak meg.”

8.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.
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9.  §

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

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 4.  §-ának (2) be kez dé se,
b) 14.  §-a,
c) 23.  §-ának (2) be kez dé se,
d) 24.  §-ának (2) be kez dé se,
e) 28.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
f) 3. szá mú mel lék le te.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek ben
is al kal maz ni kell.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–8.  §, va la mint a 9.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet
a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez

Képesítési elõ írások és tárgyi feltételek

I.

1. A fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban álló kép -
zé sért fe le lõs ve ze tõ vég zett sé ge:

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy andra -
gógiai szak kép zett ség, vagy

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta tói,
pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett gya kor lat, vagy

– ok ta tói te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó ok irat és leg -
alább 5 éves fel nõtt kép zé si gya kor lat.

Nyel vi kép zés ese tén:
– a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri fel sõ fo kú 

is ko lai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta tói gya kor lat.

2. Cso port lét szá mok, ok ta tók vég zett sé ge:

Szak mai kép zés ese tén:
– cso port lét szám (ki vé ve a táv ok ta tás, e-le ar ning)

irány szá ma:
25 fõ (el mé le ti kép zés ese tén)
12 fõ (gya kor la ti kép zés ese tén)

– ok ta tói vég zett ség:
el mé le ti ok ta tás:
= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -

ko lai vég zett ség és ta ná ri szak kép zett ség, vagy

= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -
ko lai vég zett ség és 2 éves ok ta tói gya kor lat;

gya kor la ti kép zés:
= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -

ko lai vég zett ség és leg alább 1 év, szak irá nyú
szak mai gya kor lat, vagy

= leg alább a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ kö -
zép fo kú vég zett ség és 3 év szak irá nyú szak mai
gya kor lat.

Nyel vi kép zés ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 12 fõ
– ok ta tói vég zett ség ál ta lá nos nyel vi kép zés ese tén:

az ok ta tott órák leg alább 80%-a ese té ben az ok ta tó nak
ren del kez nie kell:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel (egye te mi vagy
 fõiskolai ok le vél), és

= a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak -
kép zett ség (1), és

= ma gas szin tû nyelv tu dás sal (anya nyel vi be szé lõ
vagy CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret,
KER – C1 szin tû nyelv tu dás);

– ok ta tói vég zett ség szak nyel vi kép zés ese tén:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és a nyel vi kép zés nek 

meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak kép zett ség, és
= ma gas szin tû nyelv tu dás (anya nyel vi be szé lõ

vagy CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret,
KER – C1 szin tû nyelv tu dás).

Ál ta lá nos kép zés ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 25 fõ
– ok ta tói vég zett ség:

fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség

Hát rá nyos hely ze tû ek kép zé se ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 15 fõ
– ok ta tói vég zett ség:

el mé le ti ok ta tás:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri szak kép -

zett ség vagy and ra gó gi ai szak kép zett ség, vagy
= pszi cho ló gia szak kép zett ség;
gya kor la ti kép zés:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy and -

ra gó gi ai szak kép zett ség, vagy
= pszi cho ló gi ai szak kép zett ség, to váb bá
= leg alább 5 év szak mai/fel nõtt kép zé si gya kor lat.

II.

1. Ok ta tó te rem (el mé le ti kép zés ese tén):

– hall ga tói asz ta lok, szé kek a kép zé si prog ram ban meg -
ha tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével (hát rá nyos
hely ze tû ek ese té ben spe ci á lis igé nye ket ki elé gít ve),

– ok ta tói asz tal és szék, ok ta tó ter men ként 1-1 db,
– táb la, ok ta tó ter men ként 1 db,
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– ru ha tá ro ló vagy fo gas, a kép zé si prog ram ban meg ha -
tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével,

– sze mét tá ro ló he lyi sé gen ként 1 db.

2. Ok ta tó te rem in for ma ti kai kép zés ese tén:

– részt ve võn ként 1 szá mí tó gé pes mun ka hely, to váb bá
leg alább 1 in ter net-hoz zá fé ré si le he tõ ség és nyom ta tó biz -
to sí tá sa,

– a kép zé si prog ra mok meg valósításához szük sé ges
szoft ve rek.

3. Ok ta tó te rem nyel vi kép zés ese tén:

– ok ta tó ter men ként az ál ta lá nos fel sze re lé sen túl hang -
fel vé tel le ját szá sá ra al kal mas be ren de zés.

4. Kép zé si hely szí nen ként a kép zés jel le gé tõl füg gõ en
ok ta tá si se géd anya gok sok szo ro sí tá sá ra al kal mas be ren -
de zés (pl. fény má so ló),

nyel vi kép zés ese tén:
– Tv és vi deó vagy DVD

5. Gya kor la ti kép zõ hely:

A kép zé si terv ben sze rep lõ prog ra mok meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges esz kö zök, fel sze re lé sek, egyéb tár gyi fel té -
te lek biz to sí tá sa. OKJ-ben sze rep lõ szak ké pe sí tés meg -
szer ve zé sé re irá nyu ló fel nõtt kép zés ese tén a szak ké pe sí tés 
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott esz -
köz jegy zék sze rin ti fel té te lek biz to sí tá sa.

6. Ügy fél szol gá lat:

– elekt ro ni kus, il let ve ve ze té kes te le fo nos el ér he tõ ség,
– az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra al kal mas

iro da he lyi ség,
– elekt ro ni kus táv ok ta tás ese tén a tel jes körû elektro -

nikus kap cso lat tar tás
biz to sí tá sa.”

A szociális és munkaügyi miniszter
32/2007. (XII. 21.) SZMM

r e n d e l e t e

a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól  szóló

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zá sa
alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

1.  §-ának g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba
vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Ftv.) 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt felsõok -
tatási in téz mé nyek re, amennyi ben ezen in téz mé nyek az
Fktv. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel nõtt -
kép zé si te vé keny sé get foly tat nak, ki vé ve, ha az egy út tal
az Ftv. ha tá lya alá tar to zó kép zé si te vé keny ség nek is
 minõsül.”

2.  §

Az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni.
A ké re lem hez csa tol ni kell:]

„a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Gt.) ha tá lya alá tar to zó ké rel me zõ
– ide ért ve a köz hasz nú tár sa sá got is – ese tén a cég bí ró ság
ál tal ki bo csá tott 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot;”

3.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tást ve ze tõ a nyil ván tar tás ba vé telt meg -
tagadja, ha]

„d) a ké rel me zõ a fel nõtt kép zé si te vé keny ség foly ta tá -
sá tól  való el til tást ki mon dó ha tá ro zat ha tá lya alatt áll.”

4.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ g) és h) pont tal egé szül ki:
[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz ményt a nyil ván tar tást

ve ze tõ tör li a nyil ván tar tás ból, ha]
„g) az el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a kép zés ben

részt ve võ vel fel nõtt kép zé si szer zõ dést leg ké sõbb a kép zés
meg kez dé sé nek nap já ig nem kö tött,
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h) azt az Ok ta tá si Hi va tal – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
nyil ván tar tá sá ból  való tör lés re te kin tet tel – kezdemé -
nyezi.”

5.  §

Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tást ve ze tõ a fel nõtt kép zést foly ta tó in -
téz mé nyek két éves te vé keny ség-be szá mo ló ját éven te, a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig át ad ja a Hi va tal nak, 
amely a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30. nap já ig el ké szí ti
a fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal elõ írt össze sí té se ket,
és gon dos ko dik azok nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.”

6.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek NYILATKOZAT
a nyel vi kép zés rõl címû „A” ré sze alá tar to zó táb lá zat fej -
ré szé ben a „NYAK akk re di tá ci ós lajst rom szám” szö veg -
ré sze he lyé be az „Ok ta tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak szá ma”
szö veg rész lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek „A fel nõtt kép zé si
 tevékenység kö ré be tar to zó kép zé sek és a kép zé sek hez
kap cso ló dó szol gál ta tá sok azo no sí tói (Az A–D sze rin ti
nyi lat ko za tok ki töl té sét se gí tõ út mu ta tó)” címû ré sze alá
tar to zó táb lá zat ban a „7000 – egye di te ma ti ká jú kép zés”
szö veg rész he lyé be a „7000 – KER szin tek hez nem il lesz -
ke dõ, KER szin tek rend sze ré ben nem el he lyez he tõ, spe -
ciális, egyé ni igé nye ket ki elé gí tõ, funk ci o ná lis kép zés”
szö veg rész lép.

7.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
13.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–6.  §, va la mint a 7.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
33/2007. (XII. 21.) SZMM

r e n d e l e t e

a felnõttképzést folytató intézmények ellenõrzése
során kiszabható bírságról  szóló

1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
10.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek el len õr zé se so -
rán ki szab ha tó bír ság ról  szóló 1/2005. (I. 19.) FMM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben az el len õr zés hez szak ér tõ igény be vé -
te le szük sé ges, az el já rás ba egy, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um ál tal ve ze tett or szá gos szak ér tõi nyil ván tar -
tás ba fel vett, fel nõtt kép zé si igaz ga tás te rü le ten be jegy zett
szak ér tõt vagy az Fktv. 10.  §-ának (6) be kez dé se alap ján
a szak ma i lag ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rát kell be -
von ni.”

2.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § A bír ság ból be folyt pénz összeg a fel nõtt kép zés
 érdekében vég zett fej lesz tõ te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
hasz nál ha tó fel.”

3.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–2.  §, va la mint a 3.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A szociális és munkaügyi miniszter
34/2007. (XII. 21.) SZMM

r e n d e l e t e

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési
kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges
állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás

szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól

Az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
CXXVI. tör vény 357.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) és c) pont já ban, va la mint a mun ka vé de lem -
rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 88.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – a 2–3.  § te kin te té ben a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, a 4.  § (2) be -
kez dé se te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se
alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló ké rel met be nyúj tó fog -
lal koz ta tó, egyé ni vál lal ko zó a kor ked vez mény-biz to sí tá si 
já ru lék meg fi ze té se alól tör té nõ men te sí tés el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ában fog lalt, az ál la pot fel mé rés elvég -
zésére vo nat ko zó kö te le zett sé gét – mun ka he lyen ként és
mun ka kö rön ként – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott adat lap ki töl té sé vel tel je sí ti.

(2) Az adott mun ka kör re jel lem zõ mun ka ener gia-for ga -
lom, klí ma pa ra mé te rek, va la mint zaj ex po zí ció ese té ben az 
adat la pon egy év nél nem ré geb bi mé ré si ada tok tün tet he -
tõk fel. A mé ré sek rõl ké szült jegy zõ köny vet az adat lap hoz 
csa tol ni kell.

2.  §

A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si kö te -
le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló el já rás ban
(a továb biak ban: men te sí té si el já rás) az R. 4.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint szak ér tõ ként köz re mû kö dõ Or szá -
gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té ze tet 
meg il le tõ szak ér tõi dí jat a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott mér té kû díj té te lek alap ján kell meg ál la pí ta ni.

3.  §

A men te sí té si el já rás ban igény be ve he tõ ha tó sá gi köz -
ve tí tõ mun ka dí ja órán ként 5000 fo rint, amely az ál ta lá nos
for gal mi adót nem tar tal maz za.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 6. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mun ka -
kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo -
si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
g) pont tal egé szül ki:

[So ron kí vü li mun ka kö ri vagy szak mai al kal mas sá gi
vizs gá la tot kell vé gez ni]

„g) ha az a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze -
té si kö te le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló, a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ké re lem be -
nyúj tá sá hoz szük sé ges.”

(3) A (2) be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik
na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

ADATLAP A FOGLALKOZTATÓI ÁLLAPOTFELMÉRÉSRÕL

1. A mun ka kör és a mun ka hely meg ne ve zé se: .................................................

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

2. Mun ka idõ:

  – tény le ges napi mun ka idõ tar ta ma: ...............................................  óra

  – túl mun ka át la gos idõ tar ta ma: ......................................................  óra/hét

3. Mû szak rend

  a) egy mû sza kos

  b) két mû sza kos

  c) há rom mû sza kos

  d) fo lya ma tos

  e) az a)–d) pont ban fog lal tak kom bi ná ci ó ja

    és pe dig: ...............................................

4. A mun ka ener gia-for ga lom1 mér té ke fi zi kai mun ka ese tén fér fi ak nál ..... kJ/min, vagy
..... dHR2/min

nõk nél ..... kJ/min, vagy
..... dHR2/min

5. Mun ka kör re jel lem zõ klí ma pa ra mé te rek3

  – me leg mun ka kör nye zet ..... EH/KEH °C

   = kö zel azo nos klí ma kör nye zet ben ..... EH/KEH °C

   = tér ben és/vagy idõ ben egy más tól el té rõ klí ma kör nye zet ben

  – mes ter sé ges hi deg mun ka kör nye zet
–..... °C
a mun ka idõ ..... %-ában

  – vál ta ko zó mun ka klí ma

   = kül sõ kör nye zet .....°C

   = bel sõ mun ka kör nye zet .....°C

  – al kal ma zott mun ka/pi he né si rend mun ka vég zés ..... az össz mun ka idõ
%-ában

pi he nés ..... az össz mun ka idõ
%-ában

6. Kény szer test hely zet ben vég zett mun ka4

  a napi mun ka idõ ........ %-ában

7. Is mét lõ dõ és/vagy egy ol da lú moz gás sal járó te vé keny ség5

  a napi mun ka idõ .......... %-ában

8. Je len tõs szel lem i, fi gyel mi igény be vé tel lel járó mun ka za va ró za jos
  kör nye zet ben1 (a zaj adott mun ka kör re jel lem zõ, mért ér té ke6)

.......... dB(A)

9. Ma gas ban vég zett mun ka (3 mé ter fe lett)

10. Föld alatt vég zett mun ka

  a mun ka idõ .......%-ában

11. Tûz- és rob ba nás ve széllyel járó mun ka vég zés és/vagy mun ka-
  kör nye zet

12. Fe szült ség alat ti mun ka vég zés7
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13. A fog lal koz ta tott a mun ka vég zés so rán sa ját vagy má sok tes ti ép-
  sé gét és/vagy va gyo ni ér té ke ket az át la gost meg ha la dó mér ték ben
  ve szé lyez tet he ti8

14. Ál lan dó idõ kény szer ben vég zett, fi gyel mi igény be vé tel lel járó
  mun ka

15. Csa lád tól tá vo li tar tós mun ka vég zés, ön ma gá ban vagy a rend szer-
  te len ét ke zé si, kom for tot nél kü lö zõ pi he né si le he tõ ség gel

1 A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let alap ján, az Adat lap ki töl té si 
út mu ta tó já ban fog lalt „A” és „B” táb lá za tok figye lembe véte lével.

2 dHR: a mû szak át lag pul zus szám és a nyu gal mi pul zus kü lönb sé ge.
3 A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let alap ján.4 Az izom ros tok

tar tó san meg fe szült ál la pot ban van nak (pl. tér del ve, gug gol va, fek võ test hely zet ben, ki nyúj tott ka rok kal ol dalt, vagy fej fe lett vég zett mun kák).
5 A kéz kis ana tó mi ai kép le te it érin tõ, erõ ki fej tés sel járó és/vagy per cen ként 20-nál na gyobb gya ko ri ság gal is mét lõ dõ mun ka vég zés.
6 A mun ka vál la ló kat érõ zaj ex po zí ci ó ra vo nat ko zó mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM ren de let sze rin ti

mé ré sek alap ján.
7 A Fe szült ség Alat ti Mun ka vég zés Biz ton sá gi Sza bály za tá nak ha tá lya alá tar to zó mun ka vég zés [72/2003. (X. 29.) GKM ren de let].
8 Pszi chés ter he lés ne he zí tõ kö rül mé nyek kö zött (pl. olyan mun ka vég zés, amely em be re kért, anya gi ér té ke kért való nagy fe le lõs ség vi se lé sé vel jár, dön tést 

igé nyel ne he zen át te kint he tõ és/vagy új hely ze tek ben, hi á nyos és/vagy el lent mon dó in for má ci ók, bo nyo lult sza bá lyok, össze füg gé sek, uta sí tá sok alap ján, egy -
mást gyor san kö ve tõ prob lé mák kal járó hely ze tek ben).

Ki töl té si út mu ta tó

Amennyi ben az Adat lap va la mely pont ja(i) az adott mun ka kört jel lem zi(k), úgy kér jük ezt a sor vé gén sze rep lõ négy zet -
be tett „x” jel zés sel je lez ni. Kér jük to váb bá a vá la szo kat a ki pon to zott he lye ken be írás sal vagy sza bad lap út ján kö zöl ni.
Utób bi eset ben a kér dés sor szá má ra kell hi vat koz ni, il le tõ leg a sza bad la pos köz lés té nyét az Adat la pon is je lez ni kell!

Se géd let az Adat lap 4. pont já nak ki töl té sé hez

Az is mer te ten dõ mód szer rel a mun ka-ener gia szük ség le tet szá mít hat juk ki, te hát azt az ener gia szük ség le tet, ame lyet
a dol go zó az alap-ener gia szük ség le ten fe lül igé nyel mun ka te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz.

A mód szer fel té te le zi az „A)” és „B)” jelû táb lá zat meg fe le lõ al kal ma zá sát. A táb lá za tok a mun ka te vé keny ség nek két
össze te võ jét kü lön böz te tik meg. Ezek:

A) test hely ze tek és hely vál toz ta tó moz gá sok,
B) mun ka vég zé si mó dok.
A dol go zó mun ka-ener gia szük ség le tét A) és B) össze ge adja. A táb lá za tok ban az ener gia szük ség le tek kJ/min ér ték ben 

ke rül tek fel tün te tés re.

A) táblázat

Test hely zet- és hely vál toz ta tó
moz gá sok

Se bes ség
(km/h)

Ener gia szük ség let
(kJ/min)

Kód

Ülés (fek vés) – 1,0–(2,0) A1

Ál lás (tér de lés, gug go lás, ál lás meg ha jol va) – 1,5–(2,5) A2

Já rás sima, ke mény ta la jon
 víz szin tes 3 8,0 A3

4 11,0 A4

5 14,0 A5

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 16,0 A6

4 22,0 A7

 10%-os lej tõn le fe lé 5 11,0 A8

Já rás üze mi te re pen
 víz szin tes 4 11,0–14,0 A9

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 20,0 A10

4 26,0 A11

 10%-os lej tõn le fe lé 4 14,0 A12
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Test hely zet- és hely vál toz ta tó
moz gá sok

Se bes ség
(km/h)

Ener gia szük ség let
(kJ/min)

Kód

Já rás sza bad föl di te re pen
 víz szin tes 4 14,0–20,0 A13

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 25,0 A14

4 34,0 A15

 10%-os lej tõn le fe lé 4 16,0 A16

 20%-os lej tõn fel fe lé 2 27,0 A17

3 38,0 A18

 20%-os lej tõn le fe lé 3 18,0 A19

Já rás lép csõn
 fel fe lé

(lép csõ fok/min)
60 31,0 A20

80 37,0 A21

 le fe lé 60 11,0 A22

Ülé sen és ál lá son ül dö gé lést és áll do gá lást kell ér te ni, amely be ki sebb hely zet- és hely vál toz ta tó moz gá sok is tar toz -
nak, mint pl. az, hogy ülés köz ben a dol go zó moz go ló dik, egyik ol da lá ról a má sik ra dõl, néha né hány má sod perc re fel áll,
il let ve ál lás köz ben test sú lyát egyik lá bá ról a má sik ra he lye zi, idõn ként egy-két lé pést tesz. Elõ for dul, hogy a dol go zó
mun ka köz ben fek szik, tér del vagy gug gol. A fek vést ülés ként, a tér de lést és gug go lást ál lás ként szá mol juk el.

A já rás fo gal má val nincs el len tét ben, ha a dol go zó já rás köz ben egy-két perc re meg áll, ugyan ak kor pl. az ácso rog va
já rást nem mi nõ sít het jük já rás nak. A já rás ugyan is leg alább kb. 3 km/h se bes sé gû ha la dást té te lez fel, míg az ácso rog va
já rás se bes sé ge en nél ki sebb. Ak kor já runk el he lye sen, ha az ácso rog va já rást ál lás ra és já rás ra bont juk, vagy – kis sé
 elnagyolva – az ál lás és a já rás ener gia szük ség le té nek össze gét fe lez zük. Így pl. a szö võ nõ test hely ze tét és hely vál toz ta tó 
moz gá sát nem le het áll do gá lás sal vagy jár ká lás sal jel le mez ni: a szö võ nõ áll do gál és jár kál.

Fon tos, hogy te kin tet tel le gyünk a já rás fel té te le i re: kü lönb sé get kell ten ni víz szin tes vagy lej tõs pá lya vagy lép csõ
 között; ügyel ni kell a ha la dás irá nyá ra (fel fe lé vagy le fe lé) és a pá lya ta la já nak mi nõ sé gé re (sima, ke mény, üze mi,
 szabadföldi te rep).

A táb lá za tok ener gia szük ség le ti ada to kat tar tal maz nak a víz szin tes és lej tõs pá lyán való já rás kor leg gyak rab ban elõ -
for du ló ha la dá si se bes sé gek re. A víz szin tes pá lyá hoz ké pest az emel ke dõ le küz dé se min dig ener gia igé nye sebb, vi szont
a lej tõn le fe lé já rás – le ga láb bis azo kon a ha tá ro kon be lül, ame lyek kel üze mi kö rül mé nyek kö zött ál ta lá ban szá mol ni
kell – könnyebb.

Üze mi te rep nek mi nõ sül nek ál ta lá ban a fel vo nu lá si te rü le tek, ko há sza ti üze mek ben az ön tõ csar no kok stb., egy szó val
mind azok a he lyek, ahol a ta laj nem süp pe dõ, de idõn ként át kell lép ni, meg kell ke rül ni ki sebb ki emel ke dõ tár gya kat.
A sza bad föl di te rep et tõl el sõ sor ban ab ban kü lön bö zik, hogy süp pe dõ, egye net len és a já rást egyéb kö rül mé nyek is ne he -
zí tik, mint pl. az, hogy a ta laj gyo mos, a kul túr nö vé nye ket át lé pe get ni, ke rül get ni kell stb.

B) táblázat

Mun ka vég zé si mó dok
Ener gia szük ség let

kJ/min Kód

Kéz zel vég zett könnyû mun ka 1,0–3,0 B11

ne héz mun ka 3,0–5,0 B12

Egy kar ral vég zett könnyû mun ka 3,0–5,0 B21

ne héz mun ka 5,0–9,0 B22

Két kar ral vég zett könnyû mun ka 6,0–9,0 B31

ne héz mun ka 9,0–12,0 B32

Törzzsel és vég ta gok kal
vég zett könnyû mun ka 10,0–16,0 B41

kö ze pe sen ne héz mun ka 16,0–25,0 B42

ne héz mun ka 25,0–36,0 B43

igen ne héz mun ka 36,0– B44

1. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 63



A mun ka vég zé si mó do kat il le tõ en kü lönb sé get kell ten ni a kéz zel, az egy vagy két kar ral, va la mint a törzzsel és vég ta -
gok kal vég zett mun kák kö zött. A kéz zel vég zett mun ká kat az olyan moz du la tok jel lem zik, ame lyek ben lé nye gé ben csak
az uj jak és a csuk ló ízü le tei vesz nek részt. Ha a vég ta gok moz ga tá sa kö nyök- és váll ízü let bõl tör té nik, a te vé keny ség kar -
ral vég zett mun ká nak mi nõ sül. A törzzsel és vég ta gok kal vég zett mun kák gyûj tõ fo gal má ba azok a na gyobb erõ ki fej tést
igény lõ te vé keny sé gek tar toz nak, ame lyek a törzs iz mok fo ko zott igény be vé te lé vel jár nak.

A fel so rolt ka te gó ri á kon be lül fo ko za to kat kü lön böz te tünk meg. A kéz zel és kar ral vég zett mun kák ban ele gen dõ a könnyû
és ne héz fo ko zat el kü lö ní té se. A könnyû fo ko zat tól a ne he zet ál ta lá ban az kü lön böz te ti meg, hogy az utób bi ban a moz du lat
va la mi lyen el len ál lás le küz dé sé vel jár együtt. A törzzsel és vég ta gok kal vég zett mun kák ban – mint hogy azok igen szé les tar -
to mányt hi dal nak át – cél sze rû a könnyû, kö ze pe sen ne héz, ne héz és igen ne héz fo ko za tok meg kü lön böz te té se.

Kéz zel vég zett vagy könnyû mun ká nak szá mít töb bek kö zött a kéz zel való írás, az elekt ro ni kus mû sze rek sze re lé se,
a szá mí tó gép ke ze lé se. El len ben bõr ne mû anya gok kézi var rá sa, amely már el len ál lás le küz dé sé vel jár, kéz zel való  ne héz
mun ká nak mi nõ sül. Ilyen jel le gû mun ka még a fu tó sza lag mel lett vég zett könnyû sze re lé si mun ka, ame lyet pl. csa var hú -
zó val vagy ki sebb vil lás kulccsal haj ta nak vég re.

Egy kar ral vég zett könnyû mun ká nak szá mít a kis el len ál lá sú eme lõ kap cso lók mû köd te té se, a szó ró pisz tollyal való
fes tés, a met szés, ha a vesszõ nem vas tag és nem kell haj lí ta ni. Az egy kar ral vég zett ne héz mun kák fo ko za tá ba tar toz nak
a he gesz tés, a kis mé re tû ka la páccsal vég zett ka la pá cso lá si mun kák, pl. ami kor a ci pész a talp ba szö get ver.

Két kar ral vég zett könnyû mun ká nak szá mít a sze mély gép ko csi ve ze té se, a fo nó nõ szál kö tö zé si te vé keny sé ge, a kézi
sza bás, az üveg fú vás, az esz ter gá lyos te vé keny sé ge ál ta lá ban, a cso ma go lá si fel ada tok (leg fel jebb 1-2 dg egység -
súlyokig). A lomb ge reb lyé zés is két ka ri könnyû mun ka, de már nem az a ta laj egyen ge tõ ge reb lyé zés ne héz ta la jon, mert
abba a törzs iz mai is ak tí van be kap cso lód nak.

Két ka ri ne héz mun ká nak mi nõ sül az ab lak tisz tí tás, a gyü mölcs sze dés, a kézi ra ko dás csí põ- és váll ma gas ság kö zött,
haj lon gás nél kül, leg fel jebb 15 kg egy ség tö me gig, ké zi ko csik hú zá sa-to lá sa víz szin tes, sima, ke mény ta la jon, 100 kg
hasz nos te he rig és az üres csil le to lá sa.

Törzzsel és vég ta gok kal vég zett könnyû mun ka a pad ló sú ro lás, a nagy mo sás kéz zel, a te re ge tés, a gya lu lás, a ta laj -
egyen ge tõ ge reb lyé zés ne héz ta la jon, kézi te her szál lí tás 10 kg hasz nos te he rig, ké zi ko csik hú zá sa-to lá sa víz szin tes,
sima, ke mény ta la jon 100–200 kg-os és csil le to lá sa 350 kg-ot meg nem ha la dó hasz nos ter he lés köz ben.

Kö ze pe sen ne héz fo ko zat nak te kint he tõ a leg több ko vá cso lás te vé keny ség, az ásás laza ta la jon, mo to ros fû ré szek ke -
ze lé se, a la pá to lá si mun kák 5 kg hasz nos te he rig, kézi te her szál lí tás 15–20 kg kö zött, üres ké zi ko csi hú zá sa-to lá sa víz -
szin tes, sima, ke mény ta la jon 200–400 kg, és csil le to lá sa 350–600 kg hasz nos te her rel.

A törzzsel és vég ta gok kal vég zett ne héz mun ká ra pél da a leg több csá ká nyos mun ka, la pá to lá si mun kák 5 kg hasz nos
 teher fe lett, 25–20 kg-os egy ség tö me gek ha jol ga tás sal egy be kö tött emel ge té se, a kézi te her szál lí tás 25–40 kg kö zött,
a ké zi ko csi hú zá sa-to lá sa üze mi te re pen 150 kg, vagy víz szin tes, sima, ke mény ta la jon 600–900 kg hasz nos te her rel.

Az igen ne héz fo ko zat ba so rol ha tók: ka zá nok kézi sa la ko zá sa, a hajk-ki vá gás az er dõ gaz da sá gi mun kák ban, anyag -
moz ga tás kézi ko csi val vagy csil lé vel, az elõ zõ ek ben meg adott hasz nos ter he lés fe lett.

A mun ka-ener gia szük ség let ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó an az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi
 Intézet hon lap ján (www.omfi.hu) pél da szá mí tás ta lál ha tó.

2. számú melléklet a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

Az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té ze tet a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si
kö te le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló el já rás ban meg il le tõ szak ér tõi dí jat meg ala po zó díj té te lek:

Szak vé le mény el ké szí té sé nek díja   200 000 Ft

Hely szí ni szem le díja   50 000 Ft/szak ér tõ/nap

Klí ma mé rés díja   500 000 Ft/mun ka hely

A mun ka vál la ló szer ve ze te igény be vé te lé nek meg ha tá ro zá sa   500 000 Ft/mun ka kör

Zaj mé rés   200 000 Ft/mun ka hely

Fo ko zott pszi chés meg ter he lés vizs gá la ta   50 000 Ft/nap/mun ka kör
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A szociális és munkaügyi miniszter
35/2007. (XII. 21.) SZMM

r e n d e l e t e

az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel – az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró egész ség ügyi mi nisz ter rel,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a)–l) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a)–k) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel,
a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 166/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kül ügy mi nisz ter rel, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g)–h) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter rel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel –, to váb bá a Köz pon ti Sta tisz -
ti kai Hi va tal el nö ké vel és a Köz be szer zé sek Ta ná csa el nö -
ké vel egyet ér tés ben, va la mint a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban meg ha -
táro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -

jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 3.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(9) Ha a fel sõ fo kú szak ké pe sí tés fel vé te lé re vo nat ko zó 
ja vas la tot a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a gaz da sá gi (szak -
mai) ka ma ra a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel kö tött
meg ál la po dás alap ján dol goz ta ki, ak kor a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz ter az (5) be kez dés sze rin ti vé le mé nyek
ki ké ré se nél kül, har minc na pon be lül dönt.”

(2) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(6) Ha a Kez de mé nye zés olyan fel sõ fo kú szak ké pe sí -
tés fel vé te lé re irá nyul, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény
és a gaz da sá gi (szak mai) ka ma ra a szak ké pe sí té sért fe le lõs 
mi nisz ter rel kö tött meg ál la po dás alap ján dol go zott ki, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter az 5.  §-ban fog lal tak
figye lembe véte lével kez de mé nye zi az OKJ ki egé szí té sét
az NSZFT vé le mé nyé nek egy ide jû ki ké ré se mel lett.”

2.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „Or szá gos Kép zé si
Jegy zék 2007.” al cí mû táb lá zat

a) fej lé ce, va la mint 21., 105., 138., 164., 283., 286.,
297., 300., 355., 385. sora he lyé be a je len ren de let mel lék le -
té ben fog lal tak lép nek, egy út tal az R. 1. szá mú mellék lete
a je len ren de let mel lék le té ben sze rep lõ 421. és 422. sor ral
egé szül ki, va la mint

b) 375. sor szá mú „te le pü lé si kö zös sé gi szol gál ta tó”
szak ké pe sí té se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „Jel ma gya rá zat”
rész ben a „3. osz lop – A szak ké pe sí tés köre” cím alatt
a „rész-szak ké pe sí tés” sza vak he lyé be a „rész szak ké pe sí -
tés”, a „rész-szak ké pe sí tést” szó he lyé be a „rész szak ké pe -
sí tést” szó lép.

3.  §

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

(2) Az R. 4.  § (4) be kez dé sé ben „a fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be „az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel” szö veg rész lép.

(3) Az R. 6.  §-a (9) be kez dé sé ben az „osz tá lyát” szö veg rész
he lyé be az „év fo lya mát” szö veg rész lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

6
6

M
U

N
K

A
Ü

G
Y

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1
.

sz
á
m

szint
tanulmányi

terület

sor-

szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

21. 55 762 01 Ifjúságsegít 0 0 0 0 2 2001. i 2 év 3313 SZMM–OKM

31 863 01 Fegyverm szerész 0 0 0 0
1 év 1200 

óra
0 0 0 1 33 01 Vadászpuska m ves 5 400 óra

52 544 01 Robbantómester

0 1 0 0 52 01
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével)

400 óra

0 0 1 0 52 01 Bányászati robbantómester
0 0 1 0 52 02 Épületrobbantó-mester

33 522 04 Villanyszerel  4 1 0 0 0
3 év

3000 óra
0 0 0 1 33 01 Villamos alállomás üzemeltet 200 óra

0 0 0 1 33 03
FAM szerel  (a feszültségszint és a 
tevékenység megjelölésével)

200 óra

0 0 0 1 33 04 Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra

0 0 0 1 33 05
Kábelszerel  (feszültségszint 
megjelölésével)

800 óra

0 0 0 1 33 06 Érintésvédelmi felülvizsgáló 300 óra

0 0 0 1 33 07
Er sáramú berendezés 
szabványossági  felülvizsgáló

500 óra

54 344 02 Mérlegképes könyvel 0 0 0 0 1500 óra

0 0 0 1 61 01
Államháztartási mérlegképes 
könyvel

750 óra

0 0 0 1 61 02
Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvel

750 óra

0 0 0 1 61 03
Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvel

750 óra

61 344 03 Okleveles adószakért
0 0 1 0 61 01 Okleveles adóellen rzési szakért
0 0 1 0 61 02 Okleveles forgalmiadó-szakért
0 0 1 0 61 03 Okleveles jövedelemadó-szakért
0 0 1 0 61 04 Okleveles nemzetköziadó-szakért

51 343 04 Valutapénztáros és valutaügyintéz 0 0 0 0 200 óra
0 1 0 0 52 01 Kifizet helyi pénztáros 70 óra

52 345 01 Hatósági és közigazgatási ügyintéz

0 0 1 0 52 01 Migrációs ügyintéz  II.
0 0 1 0 52 02 Nyilvántartási és okmányügyintéz
0 0 1 0 52 03 Településfejlesztési szakel adó
0 0 0 1 61 01 Migrációs ügyintéz  I. 400 óra

31 863 02
Honvéd tiszthelyettes II. 
(az ágazat megjelölésével)

0 0 0 0
1 év

1000 óra

0 1 0 0 31 01 Alapfokú katonai vezet helyettes II. 630 óra

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens

0 0 1 0 55 01
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

3621

0 0 1 0 55 02 Bortechnológus 3113

0 0 1 0 55 03
Élelmiszeripari menedzser 

3629

0 0 1 0 55 04 Ménesgazda 6134

0 0 1 0 55 05
Mez gazdasági
menedzserasszisztens 3124

0 0 1 0 55 06
Mez gazdasági m szaki
menedzserasszisztens 3117

0 0 1 0 55 07 Sz lész-borász szaktechnikus 2007 3124
421. 55 623 01 Erd gazda 0 0 0 0 2007 i 2 év 3125 FVM

422. 55 345 03 Közösségi-civil szervez 0 0 0 0 15 2007 i
2 év

3910 PM

HM0310

385. 20 2006. i FVM2 év

355. 19 2003. –

286. 15 2001.

297.

300. 16 2006. –

PM1000 óra 2512–

1993. – SZMM7624

1993. –

15 2003. –

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés megnevezés

Elágazás
Azonosító szám Jegyzékbe

kerülés

éve

Szakképesítések köre

Ráépülés

megnevezés

Azonosító Szakma-

csoport

Részszakképesítés

Azonosító Azonosító

SZMM–FVM–

FEOR

szám

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Maximális

képzési id

Szakképesítésért

felel s miniszter

7442

2006. –

105. 5 2006.

283. 15

138. 5

164. 6

SZMM7112

800 óra

IRM–ÖTM

3606 PM

1 év
1000 óra 3602

PM4211



A szociális és munkaügyi miniszter
38/2007. (XII. 22.) SZMM

r e n d e l e t e

a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásáról  szóló 
17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) be kez dé sé ben és 49.  §-ának o) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá tar -
to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló 
17/2007. (V. 3.) SZMM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je – a pá -
lyá za ti fel hí vás ki fe je zett ren del ke zé se hi á nyá ban – to -
vább tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra nem jo go sult. Ez alól ki vé telt 
ké pez nek az 1. szá mú mel lék let 2. pont já ban fel so rolt köz -
ve tí tõ szer ve ze tek, ame lyek a vég sõ ked vez mé nye zet tek

felé a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint 
to vább tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra jo go sul tak.”

2.  §

Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Hasz nált esz köz – ide nem ért ve az in gat lant – vá -
sár lá sá hoz tá mo ga tás nem nyújt ha tó.”

3.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Tá mo ga tá si prog ram elõ leg, il let ve ru lí ro zó elõ leg

fo lyó sí tá sá ra, va la mint elõ fi nan szí ro zás ra csak a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti elõ irány za tok ese té ben ke rül het sor.”

4.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 3. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 38/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

„[3. számú melléklet a 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelethez]

A támogatási program elõleg és rulírozó elõleg folyósításával, továbbá elõfinanszírozás nyújtásával is
felhasználható fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 7 2 1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény al kal ma zá sa

16 8 Esély egyen lõ ség Min den ki Szá má ra – EU év 2007.

16 13 Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok

16 17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram

16 40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elõ zé sé vel kap cso la tos fel ada tok

16 41 3 If jú ság po li ti kai fel ada tok tá mo ga tá sa

16 41 4 4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa

16 42 Fo gyasz tó vé del mi in téz mé nyek rend sze res tá mo ga tá sa

16 44 1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se

16 44 2 Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok tá mo ga tá sa

16 44 3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa

16 47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se

16 48 2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

16 50 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se

16 51 2 A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ
prog ra mok tá mo ga tá sa

16 51 3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa

16 51 4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa

16 51 5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós prog ram ja

16 51 9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa

16 52 1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

16 52 2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram

16 53 1 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa

16 53 3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

16 54 1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

16 54 2 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

16 55 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

16 56 7 Roma Ok ta tá si Alap

16 60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
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A szociális és munkaügyi miniszter
39/2007. (XII. 29.) SZMM

r e n d e l e t e

a külföldiek magyarországi
foglalkoztatásának engedélyezésérõl  szóló

8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról

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 7.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egy ide jû leg en ge déllyel fog lal koz tat ha tó kül -
föl di ek szá má ba – a (3) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – be kell szá mí ta ni a fog lal koz ta tás köl csö -
nös cse ré jé rõl  szóló nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján ki -
adott en ge dély alap ján fog lal koz tat ha tó kül föl di ek szá mát
is.”

(2) Az R. 2/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az egy ide jû leg en ge déllyel fog lal koz tat ha tó kül -
föl di ek szá má ba nem kell be szá mí ta ni azo kat a – az Flt.
7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott – sze -
mé lye ket, akik nek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá hoz kü -
lön jog sza bály sze rint mun ka vál la lá si en ge dély re van
szük ség.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az egyé ni en ge dély – a (8) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – leg fel jebb két évre ad ha tó, és ez zel az idõ tar tam -
mal meg hosszab bít ha tó. A meg hosszab bí tás ra – a 12.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – az en ge dé lye zés sza -
bá lya it kell al kal maz ni.”

3.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dés l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Nincs szük ség en ge dély re:]
„l) a Ma gyar or szág te rü le tén me ne kült kén ti vagy ol tal -

ma zott kén ti, va la mint me ne dé kes kén ti el is me ré sét ké rõ -
nek, to váb bá a be fo ga dott nak a be fo ga dó ál lo má son tör -
ténõ mun ka vég zé sé hez,”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 3.  § (7) be kez dé se, 7.  § (1) be kez dés
r) pont ja, 7.  § (3)–(4) be kez dé se, va la mint 7. szá mú mel -
lék le te ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
40/2007. (XII. 29.) SZMM

r e n d e l e t e

a regionális munkaügyi központok
 ille té kességérõl  szóló

13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet
 módosításáról

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 47.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ille té kességérõl
 szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM ren de let mel lék le te e ren -
de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 40/2007. (XII. 29.) SZMM rendelethez

1. A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ille té kességérõl

 szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM ren de let (a továb biak ban:

R.) mel lék le té nek az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Mun ka ügyi Köz pont

a) En csi Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét meg -

ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„En csi Ki ren delt ség

Aba ú jal pár

Aba új kér

Al só gagy

Arka

Bak ta kék

Be ret

Bol dog kõ új fa lu

Bol dog kõ vár al ja

Cse nyé te

De tek

Encs

Fáj

Fan csal

Fel sõ gagy

Fóny

For ró

Fu ló kércs

Ga gya pá ti

Ga rad na

Gi bárt

Hej ce

Her nád büd

Her nád cé ce

Her nád pet ri

Her nád szen tand rás

Her nád szur dok

Her nád vé cse

Ináncs

Kor lát
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
No va jid rány
Pere
Pusz ta rad vány
Re géc
Sza la szend
Sze me re
Vi zsoly”;

b) Sze ren csi Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Sze ren csi Ki ren delt ség

Aba új szán tó

Al só dob sza

Bas kó

Be kecs

Er dõ bé nye

Go lop

Le gyes bé nye

Mád

Me gya szó

Me zõ zom bor

Mo nok

Prügy

Rát ka

Sima

Sós tó fal va

Sze rencs

Tak ta har kány

Tak ta ke néz

Tak ta sza da

Tállya

Ti sza lúc

Új csa ná los”;

c) Gyön gyö si Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Gyön gyö si Ki ren delt ség

Aba sár

Ad ács

At kár

Detk

Do mosz ló

Gyön gyös oro szi

Gyön gyös

Gyön gyös ha lász

Gyön gyös pa ta

Gyön gyös soly mos

Gyön gyös tar ján

Hal ma jug ra

Ka rá csond

Kis ná na

Lu das

Mar kaz

Mát ra szen tim re

Nagy fü ged

Nagy ré de
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Pá los vö rös mart

Szû csi

Vá mos györk

Vécs

Vi son ta

Visz nek”;

d) Hat va ni Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Hat va ni Ki ren delt ség

Apc

Bol dog

Csány

Ecséd

Hat van

He réd

Hort

Ke rek ha raszt

Lõ rin ci

Nagy kö ké nyes

Pe tõ fi bá nya

Ró zsa szent már ton

Zagy va szán tó”.

2. Az R. mel lék le té nek a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka -

ügyi Köz pont

a) Ka pos vá ri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont já nak

ille té kességi te rü le tét meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a

kö vet ke zõ szö veg lép:

„Ka pos vá ri Ki ren delt ség és Szol gál ta tó Köz pont

Al só bo gát

Bár dud var nok

Baté

Bod rog

Bõ szén fa

Büs sü

Cser én fa

Cso ma

Csom bárd

Csö köly

Ecseny

Edde

Fel sõ mo cso lád

Fonó

Ga dács

Gá los fa

Gige

Göl le

Haj más

Hed re hely

Hen cse

He tes

Igal

Jákó

Juta

Ka dar kút

Ka pos fõ

Ka pos gyar mat

Ka pos ho mok

Ka pos ke reszt úr

Ka pos mé rõ

Ka pos szer da hely

Ka pos új lak

Ka pos vár

Ka zsok

Ker cse li get

Ki sasszond

Kis gya lán

Kis kor pád

Kõ kút

Ma gyar atád

Ma gyar eg res

Mer nye

Me zõ cso ko nya

Mike

Mos dós

Nagy ba jom

Nagy ber ki

Orci

Osz to pán

Pál ma jor

Pa ta lom

Pat ca

Po lány

Rák si

Ri nya ko vá csi

Sán tos

Si mon fa

So mo dor

So mogy asza ló

So mogy gesz ti

So mogy jád

So mogy sárd

So mogy szil

Sza ba di

Szen na

Szent ba lázs
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Szent gá los kér

Szil vásszent már ton

Ta szár

Új vár fal va

Vár da

Vis nye

Zi mány

Zse lic kis fa lud

Zse lic kis lak

Zse lic szent pál

(A szol gál ta tá sok te kin te té ben a Ka pos vá ri Ki ren delt -

ség és Szol gál ta tó Köz pont mû kö dé si te rü le te: a Bar csi Ki -

ren delt ség, a Ka pos vá ri Ki ren delt ség, a Mar ca li Ki ren delt -

ség, a Nagy atá di Ki ren delt ség, a Sió fo ki Ki ren delt ség, a

Ba la ton bog lá ri Ki ren delt ség, a Csur gói Ki ren delt ség, a

Tabi Ki ren delt ség ille té kességi te rü le té re ter jed ki.)”;

b) Bar csi Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét meg -

ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Bar csi Ki ren delt ség

Ba bó csa

Barcs

Bé la vár

Bol hó

Cso ko nya vi son ta

Da rány

Drá va gár dony

Drá va ta má si

He resz nye

Ho mok szent györgy

Ist ván di

Kál mán csa

Kas té lyos dom bó

Kom lósd

Lad

La kó csa

Pa tos fa

Pé ter hi da

Po tony

Ri nya új lak

Ri nya új nép

So mo gya racs

Szent bor bás

Szu lok

Tót új fa lu

Víz vár”.

3. Az R. mel lék le té nek a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis

Munka ügyi Köz pont

a) Do ro gi Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét meg -

állapító szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Do ro gi Ki ren delt ség

An na völgy

Baj na

Csol nok

Dág
Do rog

Epöl

Kesz tölc

Le ány vár

Má ria ha lom

Nagy sáp

Pi lis csév

Sá ri sáp

To kod

To ko dal tá ró

Uny”;
b) Aj kai Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét meg -

ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Aj kai Ki ren delt ség

Ador ján há za

Ajka

Apá ca tor na

Ba kony pö lös ke

Bor ször csök

Cseh bá nya

Csög le

Dab rony

De ve cser

Doba

Ege ral ja

Ha lim ba

Isz káz

Ka mond

Ka ra kó ször csök

Ker ta

Kis ber zseny

Kis csõsz

Kis lõd

Kis pi rit

Kis szõ lõs

Ko lon tár

Ma gyar po lány

Na gya lá sony

Nagy pi rit

Nosz lop

Öcs
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Oro szi

Pusz ta mis ke

Som ló je nõ

Som ló szõ lõs

Som ló vá sár hely

Som ló ve cse

Szõc

Tüs ke vár

Úr kút

Vá ros lõd

Vid”.

4. Az R.

a) mel lék le té nek a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi

Köz pont Ba jai Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Ba jai Ki ren delt ség

Baja

Bács bo kod

Bács bor sód

Bácsszent györgy

Bát mo nos tor

Csá tal ja

Csá voly

Dá vod

Du na fal va

Ér sek hal ma

Ér sek csa nád

Fel sõ szen ti ván

Gara

Her ceg szán tó

Nagy ba racs ka

Ne mes nád ud var

Rém

Sü kösd

Sze rem le

Vas kút”;

b) mel lék le te a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -

pont Bá csal má si Ki ren delt sé gé nek il le té kes sé gi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg részt kö ve tõ en a Dél-al föl di Re gi o ná lis

Mun ka ügyi Köz pont Já nos hal mi Ki ren delt sé gé nek ille té -

kességi te rü le tét meg ál la pí tó új szö veg résszel egé szül ki:

„Já nos hal mi ki ren delt ség

Já nos hal ma

Bo ro ta

Ké les ha lom

Mély kút”;

c) mel lék le té nek a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi

Köz pont Bá csal má si Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Bá csal má si Ki ren delt ség

Bá csal más

Bácsszõ lõs

Csi ké ria

Katy már

Kun ba ja

Ma da ras

Mát étel ke

Ta ta há za”;

d) mel lék le té nek a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi

Köz pont Gyu lai Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Gyu lai Ki ren delt ség

Elek

Gyu la

Két egy há za

Lö kös há za”;

e) mel lék le te a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -

pont Gyu lai Ki ren delt sé gé nek il le té kes sé gi te rü le tét meg -

ál la pí tó szö veg részt kö ve tõ en a Dél-al föl di Re gi o ná lis

Mun ka ügyi Köz pont Sar ka di Ki ren delt sé gé nek ille té -

kességi te rü le tét meg ál la pí tó új szö veg résszel egé szül ki:

„Sar ka di ki ren delt ség

Bi ha rug ra

Geszt

Kö rös nagy har sány

Köt egyán

Méh ke rék

Me zõ gyán

Okány

Sar kad

Sar kad ke reszt úr

Új sza lon ta

Zsa dány”;

f) mel lék le té nek a Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi

Köz pont Szeg hal mi Ki ren delt sé gé nek ille té kességi te rü le tét 

meg ál la pí tó szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Szeg hal mi Ki ren delt ség

Bu csa

Fü zes gyar mat

Ker tész szi get

Kö rös la dány

Kö rös új fa lu

Szeg ha lom

Vész tõ”.
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
32/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
(TÁMOP 1.1.2. „De cent ra li zált prog ra mok 

a hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz ta thatóságá ért”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

(1) A TÁMOP 1.1.2. „De cent ra li zált prog ra mok a hát rá -
nyos hely ze tû ek fog lal koz tat ha tó sá gá ért” címû ki emelt
pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt idõ tar ta má ra
- 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig - en ge dé lye -
zem, hogy a hét re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ban az en ge -
dé lye zett lét szá mon fe lül össze sen 226 fõ ha tá ro zott idõ re
ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá sá ra ke rül jön sor.

(2) Az egyes re gi o ná lis köz pon tok ban az (1) be kez dés -
ben meg je lölt fel adat el lá tá sá hoz az aláb bi szá mú ha tá ro -
zott idõ re ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá sát en ge -
dé lye zem:

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 25 fõ
Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 30 fõ
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 26 fõ
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 

                 Mun ka ügyi Köz pont 29 fõ
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 

                 Mun ka ügyi Köz pont 42 fõ
Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 42 fõ
Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 32 fõ

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2010.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
33/2007. (MüK. 1.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
(TÁMOP 1.2.1 „Hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz ta tá sát 

ösz tön zõ já ru lék ked vez mé nyek”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jérõl szó ló

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

(1) A TÁMOP 1.2.1. „Hát rá nyos hely ze tû ek fog lal koz -
ta tá sát ösz tön zõ já ru lék ked vez mé nyek” címû ki emelt pro -
jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt idõ tar ta má ra
- 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2010. de cem ber 31-ig - en ge dé lye -
zem, hogy a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban (a
to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) a Mi nisz té ri um szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zett
lét szá mon fe lül összesen 6 fõ határozott idejû köz tiszt -
viselõ foglalkoztatására kerüljön sor.

(2) A hat fõ ha tá ro zott ide jû köz tiszt vi se lõ bõl négy fõt -
egy fõ pro jekt me ne dzsert, egy fõ a mo ni tor in gért fe le lõs
mun ka tár sat, egy fõ a pro jekt elõ re ha la dá si je len té se i nek
össze ál lí tá sá ért fe le lõs mun ka tár sat, egy fõ kommuniká -
cióért fe le lõs mun ka tár sat - a Mo ni tor ing Tit kár sá gon, két
fõ pénz ügyi, tech ni kai fel ada to kat el lá tó munkatársat
pedig az Alapkezelési Fõosztályon foglalkoztassanak.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2010.
de cem ber 31-én ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
34/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
(TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet elõ re II.”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

(1) A TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet elõ re II.” címû ki emelt 
pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt idõ tar ta má ra
- 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2009. au gusz tus 31-ig - en ge dé lye zem,
hogy a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ban az en ge dé -
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lye zett lét szá mon fe lül össze sen 14 fõ ha tá ro zott idõ re ki -
ne ve zett köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá sá ra ke rül jön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2009.
szep tem ber 1-jén ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
35/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

köz al kal ma zot ti több let lét szám biz to sí tá sá ról
(TÁMOP 2.3.1. „Új Pá lya”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jérõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

A TÁMOP 2.3.1. „Új Pá lya” címû ki emelt pro jekt meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt idõ tar ta má ra - 2008. ja nu ár
1-jé tõl 2009. au gusz tus 17-ig - en ge dé lye zem, hogy a
Pécs i Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont ban az en ge dé lye zett lét -
szá mon fe lül össze sen 9 fõ ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett
közalkalmazott foglalkoztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2009.
au gusz tus 18-án ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
36/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

köz al kal ma zot ti több let lét szám biz to sí tá sá ról
(HEFOP 3.5.1 „Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód sze rek

ki dol go zá sa és al kal ma zá sa”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jérõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -

sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

(1) A HEFOP 3.5.1 „Kor sze rû fel nõtt kép zé si mód sze -
rek ki dol go zá sa és al kal ma zá sa” címû ki emelt pro jekt zá -
rá sá nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt hát ra le võ idõ -
tar ta má ra - 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. feb ru ár 29-ig - en ge -
dé lye zem, hogy a (2) be kez dés ben meg je lölt re gi o ná lis
kép zõ köz pon tok ban, va la mint a Nem ze ti Szak kép zé si és
Fel nõtt kép zé si In té zet ben az en ge dé lye zett lét szá mon fe -
lül össze sen 16 fõ határozott idõre kinevezett közalkal -
mazott foglalkoztatására kerüljön sor.

(2) Az egyes re gi o ná lis kép zõ köz pon tok ban, va la mint a 
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet ben az
(1) be kez dés ben meg je lölt fel adat el lá tá sá hoz az aláb bi
szá mú ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett köz al kal ma zott foglal -
koz tatását engedélyezem:

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 3 fõ
Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 3 fõ 
Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 2 fõ
Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 1 fõ
Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 2 fõ
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 3 fõ
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 2 fõ

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2008.
már ci us 1-jén ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
37/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

köz al kal ma zot ti több let lét szám biz to sí tá sá ról
(„Szak is ko lai fej lesz té si prog ram II.”)

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jérõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

(1) A „Szak is ko lai fej lesz té si prog ram II.” címû ki emelt 
pro jekt zá rá sá nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben a pro jekt hát -
ra le võ idõ tar ta má ra - 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2009. ja nu ár
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31-ig - en ge dé lye zem, hogy a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -
nõtt kép zé si In té zet ben az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül
össze sen 9 fõ ha tá ro zott idõ re kinevezett közalkalmazott
foglalkoztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2009.
feb ru ár 1-jén ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
39/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

a „Cse lek võ if jú ság” prog ram ma gyar or szá gi
vég re haj tá sá val kap cso la tos egyes fel ada tok ról 

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára,
az Ál lami Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról szó ló 291/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5. §-ának (6) be kez dé sé re
(ÁFSZR.), va la mint a 2007-2013 kö zöt ti idõ szak ra a „Cse -
lek võ if jú ság” prog ram lét re ho zá sá ról szó ló 1719/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro za ta 8. cik ké re fi gye -
lem mel, az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

(1) A „Yo uth in Ac ti on” kö zös sé gi kez de mé nye zés sel
(a to váb bi ak ban: Prog ram) kap cso la tos nem ze ti fel ada to -
kat - az ÁFSZR. 5. §-ának (6) be kez dé sé re fi gye lem mel - a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal rész jog kö rû költ ség -
ve té si egy sé ge ként mû kö dõ Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat látja el. 

(2) A Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat a Prog ram -
mal kap cso la tos te vé keny sé gé rõl éven te be szá mol a szo -
ciá lis és munkaügyi miniszternek.

2. §

(1) Amennyi ben az Eu ró pai Uni ó val kö tött tá mo ga tá si
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga -
tás ból szár ma zó több let be vé tel a 2007-2013-ig ter je dõ
idõ szak fo lya mán azt le he tõ vé te szi, az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
58. §-ának (10) be kez dé sé re fi gye lem mel en ge dé lye zem,
hogy a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat ban a for -
rások nak meg fe le lõ, de leg fel jebb 7 fõ ha tá ro zott ide jû

köztiszt vi se lõ al kal ma zá sá ra ke rül jön sor 2013. december
31-ig a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok
teljesítése érdekében. 

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ke re ten be lü li több let -
lét szám pon tos mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra - a Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta
alapján - évente kerül sor.

3. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2013.
de cem ber 31-én ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
40/2007. (MüK. 1.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

a Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont fel ada ta i nak
el lá tá sá hoz szük sé ges köz tiszt vi se lõi több let lét szám

biz to sí tá sá ról

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára,
va la mint az egész éle ten át tar tó ta nu lás te rén egy cse lek -
vé si prog ram lét re ho zá sá ról szó ló 1720/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat ra fi gye lem mel, az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

(1) Az egész éle ten át tar tó ta nu lás stra té gi á ja kö zös sé gi
kez de mé nye zés sel (a to váb bi ak ban: LLL Prog ram) kap -
cso la tos nem ze ti fel ada tok ban köz re mû kö dik a Fog lal koz -
ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal ke re te in be lül mûködõ Nemzeti
Pályainformációs Központ. 

(2) A Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont a Prog ram -
mal kap cso la tos te vé keny sé gé rõl éven te be szá mol a szo -
ciá lis és munkaügyi miniszternek.

2. §

(1) Amennyi ben az Eu ró pai Uni ó val kö tött tá mo ga tá si
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga -
tás ból szár ma zó több let be vé tel a 2007-2013-ig ter je dõ
idõ szak fo lya mán azt le he tõ vé te szi, az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
58. §-ának (10) be kez dé sé nek b) pont já ra fi gye lem mel en -
ge dé lye zem, hogy a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -
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talban a for rá sok nak meg fe le lõ, de leg fel jebb 5 fõ ha tá ro -
zott ide jû köz tiszt vi se lõ al kal ma zá sá ra ke rül jön sor 2013.
december 31-ig a Program végrehajtásával kapcsolatos
feladatok teljesítése érdekében. 

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ke re ten be lü li több let -
lét szám pon tos mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra - a Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta
alapján - évente kerül sor.

3. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2013.
de cem ber 31-én ha tá lyát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi  mi nisz ter

KÖZLEMÉNY

K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te 
2007. de cem ber 18-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2007.
de cem ber 18-án rend kí vü li ülést tar tott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Ja vas lat a 2006. évi, pá lyá za ti úton nyúj tott mun ka -
hely te rem tõ be ru há zá si tá mo ga tás át hú zó dó kö te le zett ség -
vál la lá sá nak csök ken té sé re, va la mint a „Si ke res Ma gyar -
or szá gért” Vál lal ko zás fej lesz té si Hi tel prog ram hoz kap -
cso ló dó köz pon ti fog lal koz ta tá si prog ram ra biz to sí tott
2008. évi for rás vissza vo ná sá ra,

2. a Ja vas lat az 59/2007. (IX. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont -
já nak mó do sí tá sá ra, va la mint

3. az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2008. évi
szak mai prog ram ter ve és tá mo ga tá si igé nye
tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. dön tött ar ról, hogy a 2006. évi mun ka hely te rem tõ be -
ru há zá si tá mo ga tá si prog ram 2007. évre át hú zó dó kö te le -
zett ség vál la lá sá ra biz to sí tott for rást csök ken ti, és egy ide -
jû leg a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze
2007. évi köz pon ti ke re té nek tar ta lé kát ugyan ez zel az
összeg gel meg eme li, to váb bá a Vál lal ko zás fej lesz té si Hi -
tel prog ram hoz kap cso ló dó köz pon ti fog lal koz ta tá si prog -
ram ra el kü lö ní tett 300 mil lió Ft for rást vissza von ja
[85/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat];

2. dön tött az 59/2007. (IX. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont já nak 
mó do sí tá sá ról [86/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat];

3. el fo gad ta az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 
2008. évi szak mai prog ram ter vét és tá mo ga tá si igé nyét
[87/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat].

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

Hor váth Gá bor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k., 
a mun ka adói ol dal ré szé rõl  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

* * *

85/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a 2006. évi pá lyá za ti úton nyúj tott

mun ka hely te rem tõ be ru há zá si tá mo ga tá sok át hú zó dó 
kö te le zett ség vál la lá sá nak csök ken té sé re, va la mint 
a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Vál lal ko zás fej lesz té si

Hi tel prog ram hoz kap cso ló dó köz pon ti fog lal koz ta tá si
prog ram ra biz to sí tott 2008. évi for rás vissza vo ná sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a)2. pont -
já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a fen ti tárgy ban be nyúj tott
elõ ter jesz tést, 

2. dön tött ar ról, hogy 

a) a 2006. évi pá lyá za ti úton nyúj tott mun ka hely te rem tõ 
be ru há zá si tá mo ga tá si prog ram 2007. évre át hú zó dó kö te -
le zett ség vál la lá sá ra biz to sí tott 123,2 mil lió Ft for rást
112,8 mil lió Ft-tal 10,4 mil lió Ft-ra le csök ken ti, és egy ide -
jû leg a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) fog lal koz ta tá si alap ré -
sze 2007. évi köz pon ti ke re té nek tar ta lé kát ugyan ez zel az
összeg gel meg eme li,

b) az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti
ke re tén be lül a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Vál lal ko zás fej -
lesz té si Hi tel prog ram hoz kap cso ló dó köz pon ti fog lal koz -
ta tá si prog ram ra el kü lö ní tett 300 mil lió Ft for rást vissza -
von ja.

Hor váth Gá bor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

 Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

* * *
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86/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az 59/2007. (IX. 5.) MAT ha tá ro zat 

3. pont já nak mó do sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés 2. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben dön tött ar ról, hogy az 52/2007.
(IX. 5.) MAT ha tá ro zat 3. pont ja az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy

a) a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké szí té sé rõl kös -
sön meg ál la po dást az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vánnyal (OFA),

b) a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány 2007. de cem ber
31-ig tör té nõ el ké szí té sét kö ve tõ en szá mol tas sa el az
OFA-t a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról,

c) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a fel adat tel je sí té sé rõl a Tes tü let so ron kö vet -
kezõ ülé sé re.”

Hor váth Gá bor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl  a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

 Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

* * *

87/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

(OFA) 2008. évi prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra

A Mun ka erõ Pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te  a fog lal koz -
ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló

1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) 2. pont já ban
fog lalt jog kö ré ben:

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az elõ ter jesz tés ben meg ha -
tá ro zott OFA 2008. évi prog ra mo kat,

2. dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA)
2007. év végi pénz ügyi hely ze té tõl füg gõ en az MPA fog -
lal koz ta tá si alap ré sze 2007. évi - a több let be vé te lek ter hé -
re meg emelt - köz pon ti ke re té bõl, va la mint azon prog ra -
mok ese té ben, ame lyek nél több éves üte me zés van, 2009.
és 2010. évek re is for rást biz to sít a mel lék let ben fel tün -
tetett pri o ri tá sok alap ján, 

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy 

a) prog ra mon ként kös sön meg ál la po dást az OFA-val,

b) prog ra mok be fe je zé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül szá -
mol tas sa el az OFA-t a prog ra mok vég re haj tá sá ról és a
pénz esz kö zök fel hasz ná lás ról,

c) az el szá mo lást kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a
prog ra mok tel je sí té sé rõl a Tes tü let ré szé re,

4. Fel ké ri az OFA-t, hogy a Tes tü let so ron kö vet ke zõ
ülé sé re a rész le tes prog ram ter ve ket ter jessze elõ, és azok
MAT ál ta li el fo ga dá sát kö ve tõ en  utó la go san a meg ál la po -
dá sok hoz csa to lás ra ke rül je nek

Hor váth Gá bor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k., 
a mun ka adói ol dal ré szé rõl    a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

 Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 87/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat hoz

Az OFA 2008. évi prog ram ter ve és tá mo ga tá si igé nye

Prog ram meg ne ve zé se

Tá mo ga tá si 
ke ret 

össze sen

MAT ke ret 
fel hasz ná lás

mil lió Ft 2008. 2009. 2010.

I. Új (kí sér le ti), szak mai fej lesz tést meg va ló sí tó prog ra mok 2 650 1 150 1 300 200

1 A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ te vé keny sé gek hez kap cso ló dó kom mu ni ká ció 
tá mo ga tá sa

600 600

2 + 1 fõ prog ram egyé ni vál lal ko zók nak 400 100 300

3 Az egész ség ügyi re form ál tal érin tett szak dol go zók be vo ná sa az ott hon-
ápo lás rend sze ré be

400 100 300

4 Hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben la kók mo bi li tá sá nak elõ se gí té se 350 100 250

5 Kis tér sé gi in teg rált mun ka erõ-pi a ci és szo ci á lis szol gál ta tá sok. 400 100 200 100

6 A ro mák ön ál ló gaz da sá gi te vé keny sé gé nek a tá mo ga tá sa 100 50 50

7 Táv mun ka tá mo ga tá sa a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek mun ka-
vál la lói ese té ben

400 100 200 100

II. Mû kö dõ prog ra mok és szol gál ta tá sok fenn tart ha tó sá gá nak tá mo ga tá sa 1 575 595 830 150

1 Kis vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek fej lesz té se, mun ka vál la lói lét szá muk 
nö ve lé se a leg hát rá nyo sabb hely ze tû (33+17) kis tér sé gek ben

400 50 250 100

2 Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 100 70 30

3 Mi nõ sí tett fog lal koz ta tá si pak tu mok mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 200 100 100

4 Csak le gá li san. Hát rá nyos hely ze tû ek kel a fe ke te fog lal koz ta tás el len 45 45

5 A mun ka erõ pi ac nem ál la mi szer ve zõ dé sei szá má ra ter ve zett szak mai 
ren dez vé nyek és ki ad vá nyok prog ram

70 70

6 Se gí tõ-há ló prog ram (EU-Há ló part ner sé gi prog ram) 60 60

7 Roma szol gál ta tó (mun ka erõ-pi a ci és kö zös sé gi) há ló zat 200 50 150

8 Te le pes prog ram 400 100 250 50

9 Esély egyen lõ ség a mun ka vi lá gá ban 100 50 50

Össze sen: 4 225 1 745 2 130 350
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TÁJÉKOZTATÁSOK

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. október 12-i ülésérõl

Na pi rend elõtt:
A kor mány ol dal tá jé koz ta tást adott a köz szfé ra 2008.

évi bér tár gya lá sa i nak meg kez dé sé rõl, va la mint a köz tiszt -
vi se lõi bér rend szer mó do sí tá sát érin tõ tör vényjavaslatról.
Ugyan csak tá jé koz tat ta az OÉT-t ar ról, hogy elõ ké szí tõ
mun ká la tok kez dõd tek a köz szfé rát érin tõ át fo gó re form -
lé pé sek ki dol go zá sá ra. A kor mány za ti elõ ter jesz téseket a
köz szfé ra ér dek egyez te tõ fó ru mai a kö zel jö võ ben na pi -
rend re tû zik.

A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ha tat lan nak mi nõ sí tet te,
hogy a Kor mány a köz szfé ra ér dek egyez te tõ fó ru ma in tör -

té nõ egyez te tés nél kül nyúj tot ta be a Par la ment nek a köz -
tiszt vi se lõi bér rend szer re vo nat ko zó ja vas la tát a T/4009-es
tör vényjavaslatban. Azt is sé rel mez te, hogy a köz szfé ra
bér rend sze ré nek re form jel le gû vál toz ta tá sa i ról a saj tó ha -
ma rabb tud vé le ményt for mál ni, mint az érin tett szo ci á lis
part ne rek.

Az ol dal igé nyel te, hogy azok a ter ve ze tek, ame lyek
akár re form jel leg gel, akár az ak tu a li tá sok kap csán a köz -
szfé rá ban al kal ma zot ta kat érin tik, a jog al ko tá si tör -
vénynek és egy ben a már ki ala kult gya kor lat nak meg fele -
lõen ke rül je nek az ér dek egyez te tés fó ru mai elé. Ezt az
igényt a kor mány ol dal ter mé sze tes nek tar tot ta és egyet ér -
tett az zal a mun kál ta tói ja vas lat tal is, hogy a köz szfé ra
egyez te té se i nek ered mé nye i rõl az OÉT tá jé koz tat ni fog ja.

Ha son ló meg kö ze lí tés ben tett fel kér dé se ket a mun ka -
vál la lói ol dal a Mun ka Tör vény köny vét alap ja i ban meg -
vál toz tat ni szán dé ko zó, kor mány meg ren de lés re ké szült
szak mai kon cep ci ó val kap cso lat ban ar ról, hogy mik a
szán dé kai a Kor mány nak az el ké szült szak mai anyag gal.



A kor mány ol dal vá la szá ban ki emel te, hogy a Mun ka
Tör vény köny ve át fo gó fe lül vizs gá la ta elõ ké szí té sé nek
fel ada tai az OÉT kö zö sen el fo ga dott mun ka prog ram ja i ban 
fo lya ma to san sze re pel nek, az el múlt idõ szak ban a szak ér -
tõi mun ka az OÉT ille té kes bi zott sá gá ban meg kez dõ dött.
A kor mány ol dal a ki dol go zó mun ká hoz ne ves mun ka jo gi
szak em be re ket kért fel. Az ál ta luk ki dol go zott szak mai té -
zi se ket mint szak ér tõi anya got, a kor mány ol dal a szo ci á lis
part ne rek nek meg kül di.

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi adótör vény ja vas la tok ról
meg kez dett egyez te té se ket.

A kor mány ol dal is mer tet te azo kat a vál toz ta tá so kat,
ame lye ket az ed di gi egyez te té sek alap ján, a szo ci á lis part -
ne rek ja vas la tá nak meg fele lõen a nor ma szö veg ben át ve -
ze tés re ke rül tek. Ki emel te, hogy az adótör vény- javas -
latokról a szak ér tõi egyez te té sek a mai OÉT ülés sel nem
fe je zõd nek be.

A mun ka vál la lói ol dal hang sú lyoz ta, hogy az ol dal adó -
ügyi ja vas la tai, ame lyek érint het nek mun ka vál la lói jö ve -
del me ket, a szak szer ve ze tek ál lás pont ja sze rint nem be fo -
lyá sol hat ják a 2008. évi or szá gos bér tár gya lá sok lé nye gét.

Az ol dal az aláb bi kér dé sek ben fo gal ma zott meg to váb bi
ja vas la tot:

– az ét ke zé si utal vány adó men tes ér ték ha tá ra emel ked -
jen hi deg ét kez te tés ese tén 6000 fo rint ra, me leg ét kez te tés
ese tén 12 000 fo rint ra;

– az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke a mi ni mál bér
30–35 szá za lé ká ban ke rül jön meg ál la pí tás ra, vagy összeg -
sze rû en 2200–2400 Ft-tal nö ve ked jen;

– vál jon le he tõ vé a mun ka bé rek bank szám lá ra uta lá sa
 mi att éven te 4000 fo rint adó men tes jut ta tás a ban ki költ sé gek
kom pen zá lá sá ra;

– a lu xus adó ha tá lya ne ter jed jen ki a tár sa dal mi szer -
ve zet tu laj do ná ban lévõ üdü lõ re;

– a ked vez mé nyes tár sa sá gi adó kulcs al kal maz ha tó sá ga
kö tõd jön mun ka hely te rem tés hez vagy bér eme lés hez;

– meg fon to lan dó az adó men tes jut ta tá sok 400 000 fo -
rin tos ér ték ha tá rá nak fenn tar tá sa.

Az ol dal nem tá mo gat ta a kis adók össze vo ná sát, va la -
mint a TB já ru lé kok egy szám lá ra fi ze té sét.

Az adótör vényekhez kap cso ló dó an az ol dal meg erõ sí -
tet te a ko ráb ban a tár gya ló part ne rek ál tal már el fo ga dott
ál lás pont ját, mi sze rint a kor ked vez mé nyes nyug díj sza bá -
lyo zá sá nak kér dé se i rõl mi e lõbb ér dem ben szük sé ges tár -
gyal ni.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, to vább ra is til ta ko zik a
kis adók össze vo ná sa el len.

Nem ért egyet a kü lön bö zõ bír sá gok kon cep ci o ná lis
eme lé sé vel, mert sem jog sza bá lyi, sem jog al kal ma zá si
szin ten nincs kü lönb ség a vét len hiba és a szán dé kos adó -
csa lás kö zött.

Nem tart ja el fo gad ha tó nak, hogy a be folyt bír ság össze -
gét az a ha tó ság hasz nál ja fel mû kö dé si költ sé ge i nek fe de -
ze té re, ame lyik azt ki szab ja.

Az ol dal ki emel te: a ko ráb ban meg fo gal ma zott, a Kor -
mány ré szé re írás ban is át adott ja vas la ta it fenn tart ja.

A kor mány ol dal a kon zul tá ci ót hasz nos nak ér té kel te és
je lez te, hogy a ja vas la tok ról a Kor mányt tá jé koz tat ni fog -
ják. A pénz ügyi tár ca kép vi se lõ je a szo ci á lis part ne rek vé -
le mé nyé re fi gye lem mel to váb bi vizs gá la tok és szá mí tá sok
el vég zé sét tar tot ta szük sé ges nek az aláb bi kér dé sek ben:

– a kis adók össze vo ná sa,
– a já ru lé kok egy szám lás be fi ze té se,
– a 10%-os tár sa sá gi adó olyan irá nyú be ve ze té se,

amely ki e mel ten a fog lal koz ta tás bõ ví tést, a be ru há zá so kat
cé loz za,

– az ét ke zé si utal vá nyok adó men tes ér ték ha tá ra,
– az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ké nek a mi ni mál -

bér hez való kö té se.
Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az adók ról az egyez te -

té se ket a par la men ti me net rend re fi gye lem mel foly tat ja.

2. Az OÉT meg kezd te a tár gya lást a vál lal ko zá si szfé -
rá nak ajánl ha tó 2008. évi ke re set nö ve lés mér té ké rõl.

A kor mány ol dal elõ ter jesz tése sze rint a 2007. évi ke re -
set nö ve lé si aján lás vár ha tó tel je sü lé se az 5,5–8%-os brut tó 
ke re set nö ve lé si aján lás sal szem ben a ver seny szfé rá ban
9–10%-os lesz, az elõ ze tesen szá mí tott nál ma ga sabb inf lá -
ció és a gaz da ság fe hé re dé sét jel zõ fak tor mel lett. A re ál -
ke re se tek csök ke né se a szfé ra át la gá ban 3,5%-ban prog -
nosz ti zál ha tó. A vál lal ko zá si szfé rá nak ajánl ha tó 2008. évi 
ke re set nö ve lé si mér ték re a kor mány ol dal az át la gos re ál -
ke re se tek szin ten tar tá sát biz to sí tó 4,5%-os brut tó ke re set -
nö ve lést ja va sol ta.

A mun ka vál la lói ol dal ri asz tó nak mi nõ sí tet te a 2007. évi
ke re se ti fo lya ma to kat: a nagy mér té kû mun ka vál la lói já ru -
lék emel ke dést, amellyel a kon ver gen cia-prog ram a mun ka -
vál la lók ra sú lyos ter he ket rótt, a várt nál ma ga sabb inf lá ci ót, 
s az ezen okok kal össze füg gõ, prog nosz ti zált nál ma ga sabb
re ál bér-csök ke nést. A szak szer ve ze tek ál lás pont ja sze rint
nincs el fo gad ha tó ma gya rá zat arra sem, hogy mi köz ben az
egy fõre jutó ma gyar or szá gi tel je sít mé nyek meg ha lad ják az
uniós át lag 70 szá za lé kát, a ha zai bé rek az EU át la gá nak 40
szá za lé ka kö rül ala kul nak csak – rá adá sul ma ga sabb ha zai
le dol go zott mun ka idõ át lag mel lett. A ha zai bé rek uni ós
fel zár kó zá sa a ve ze tõ ál lá sú ak kö ré ben job ban ér zé kel he -
tõ, a fi zi kai fog lal ko zá sú ak ese té ben azon ban az ala csony
ha zai át la gos mér ték tõl is je len tõ sen el ma rad.

A mun ka vál la lói ol dal a kor mány ol dal ál tal ja va solt
2008. évi brut tó 4,5 szá za lé kos ke re set nö ve ke dést el fo -
gad ha tat lan nak mi nõ sí tet te. A szak szer ve ze tek ál lás pont ja 
sze rint 2008-ban kü lö nö sen sú lyos sá vál hat a ma is leg ne -
he zebb hely zet ben lévõ, leg ala cso nyabb ke re se ti sáv ba
tar to zó mun ka vál la lók hely ze te, mi vel a ter ve zett adó jó vá -
írás-vál to zás szá muk ra nem je lent net tó meg ta ka rí tást, sõt
adó ter he lé sük nõ. Ezért az ol dal fon tos nak tar tot ta, hogy a
2008. évi bér aján lás ban az OÉT olyan brut tó ke re set nö ve -
ke dés re te gyen ja vas la tot, amely át la go san érez he tõ re ál -
ke re set-nö ve ke dést ered mé nyez és a leg ki sebb jö ve del -
mûek ke re se ti fe szült sé ge it is ke zel ni tud ja. A szak szer ve -
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ze tek e cél meg va ló sít ha tó sá gát a 2008-ra prog nosz ti zált
GDP nö ve ke dés ál tal meg ala po zott nak te kin tik. Ja va sol -
ták an nak meg vizs gá lá sát, hogy a rend szer vál tás óta ho -
gyan nö ve ke dett az egy fõre esõ nem ze ti jö ve de lem ter me -
lés és a meg ter melt nem ze ti jö ve de lem el osz tá sa so rán mi -
lyen volt a ré sze se dé se a re ál ke re set-nö ve ke dés nek. Ál lás -
pont juk sze rint a re ál ke re set-nö ve ke dés le ma ra dá sá ban fe -
le lõs ség ter he li – az adott évek mu ta tó i nak függ vé nyé -
ben – a min den ko ri kor má nyo kat az idõ szak sza bá lyo zá si
fel té te le i nek ki ala kí tá sa te kin te té ben. Az ol dal sür ge tõ nek
tar tot ta an nak a hely zet nek a mi e lõb bi meg szün te té sét,
amely sze rint mun ka vál la lók nagy szám ban és arány ban
ke ve sebb mun ka bért visz nek haza az egy fõre esõ lét mi ni -
mum nál a nyolc órá ban, tel jes mun ka idõ ben, tisz tes ség gel
le dol go zott mun ká juk után.

A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint az adótör vények
vál to zá sa és a bér aján lás mér té ke szo ros össze füg gés ben áll
egy más sal. Elv ként ha tá roz ta meg, hogy a vállalko zások
költ ség vi se lé se és ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se függ vé -
nyé ben van le he tõ ség a ke re se tek nö ve lé sé re. A mun kál ta -
tók ál lás pont ja sze rint a há rom éves meg ál la po dás ga ran tált
bér mi ni mum ra vo nat ko zó bi zo nyos ele mei nem tart ha tók,
azok tól kö zép- vagy mak ro szin ten in do kolt len ne el moz -
dul ni. Az ol dal po zi tí van ér té kel te, hogy egyes adó val kap -
cso la tos kér dé sek ben van le he tõ ség az együtt mû kö dés re.

A kor mány ol dal vá la szá ban a 2007. évi ke re se ti fo lya -
ma tok kal össze füg gés ben fel hív ta a fi gyel met arra, hogy
az egész 2007. év 12 havi át la gá ban a re ál ke re set nö ve ke -
dé si in dex ja vul ni fog, il let ve a 2006. és 2007. év át la gá -
ban a re ál ke re set vár ha tó an nem csök ken. Az ala csony
 keresetek fel zár kóz ta tá sá val kap cso lat ban hang sú lyoz ta,
hogy az éves aján lás ban meg fo gal ma zott 4,5%-os ke re -
setnö ve lés nem a kö te le zõ mi ni má lis mun ka bé rek re vo nat -
ko zik, hi szen itt a nö ve lés mér té ke – a há rom éves meg ál la -
po dás alap ján – 5,34%.

Az OÉT az egyez te té se ket a 2008. évi bér tár gya lá sok ról 
foly tat ja.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. október 15-i ülésérõl

Az OÉT meg vi tat ta az egész ség biz to sí tá si rend szer át -
ala kí tá sá ról, az új egész ség pénzt ári rend szer rõl  szóló kor -
mány za ti elõ ter jesz tést.

Az egész ség ügyi tár ca ál lam tit ká ra a rész le tes jog al ko -
tá si kon cep ció alap ján ki emel te, hogy az egész ség biz to sí -
tá si rend szer át ala kí tá sa szer ve sen kap cso ló dik az egész -
ség ügy át fo gó meg újí tá sá nak 2006. év ben meg kez dett re -
form fo lya ma tá hoz. A re form fo lya mat fõ cél ki tû zé se, hogy 

a la kos ság egész sé ge sebb, a be te gek elé ge det teb bek le -
gye nek, a szol gál ta tá sok mi nõ sé ge ja vul jon, va la mint
hogy az egész ség ügy egész rend sze re ha té ko nyab bá, igaz -
sá go sab bá és fenn tart ha tó vá vál jon.

Az új mo dell ki dol go zá sá nál az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um alap ve tõ nek tar tot ta a tár sa da lom biz to sí tás ér té ke i -
nek meg õr zé sét, a ver seny és a szo li da ri tás egyen sú lyá nak
meg te rem té sét, a ren del ke zés re álló for rá sok igaz sá go sabb 
és ki egyen lí tet tebb el osz tá sát.

Az elõ ter jesz tõ hang sú lyoz ta, hogy a jog al ko tá si kon -
cep ció tár sa dal mi vi tá já nak ta pasz ta la ta it is meg fon tol ják
az Or szág gyû lés elé ke rü lõ tör vényjavaslat kidolgozá -
sánál.

A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ha tat lan nak tar tot ta és
egy sé ge sen el uta sí tot ta az egész ség biz to sí tás re form já ról
 szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A szak szer ve ze ti szö vet sé gek kép vi se lõi hang sú lyoz -
ták, hogy a ja vas lat vissza for dít ha tat lan fo lya ma to kat in dít 
el, sú lyo san érint he ti a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó kat is, ezért azt 
kér ték, hogy a ter ve zet, il let ve an nak ko di fi kált vál to za ta
ne ke rül jön a Par la ment elé. A szö vet sé gek ál lás pont ja
sze rint az elõ ter jesz tés nem ad vá laszt arra, ho gyan érhe -
tõek el a ben ne meg fo gal ma zott cé lok, pél dá ul a jobb mi -
nõ sé gû el lá tás vagy a költ ség ha té kony ság meg te rem té se.

Az ol dal bí rál ta
– a kon cep ci ó val kap cso la tos ér de mi – a be fo lyá so lás -

nak is te ret en ge dõ – tár sa dal mi vita el ma ra dá sát, il let ve az 
OÉT ülést meg elõ zõ en biz to sí tott idõ rö vid sé gét,

– a nem ze ti koc ká zat kö zös ség meg szün te té sét ered mé -
nye zõ kor mány za ti szán dé kot az egész ség biz to sí tás ban,

– a szo li da ri tás elve ér vé nye sü lé sé nek hi á nyát, ami ép pen
a leg rá szo rul tab ba kat hoz hat ja sú lyos hely zet be,

– az egész ség ügyi szol gál ta tók ver se nyez te té se he lyett
a biz to sí tói ver seny ki ala kí tá sát,

– a te rü le ti egye net len sé gek ki egyen sú lyo zá sá nak el -
ma ra dá sát,

– a szé les körû pre ven ció ki ala kí tá sá nak ki dol go zat lan -
sá gát,

– a pénz be li el lá tá sok kal kap cso la tos el kép ze lé sek
– pél dá ul táp pénz, bal ese ti el lá tá sok – hi á nyát,

– az üz le ti ga ran cia túl sú lyát az el lá tot ti ga ran ci á val
szem ben,

– az ál lam fe le lõs sé ge konk rét meg ha tá ro zá sá nak hi á nyát,
– a jog sza bályt sér tõ biz to sí tók iránt al kal ma zan dó

szank ci ók meg ne ve zé sé nek el ma ra dá sát,
– a be fi ze tõi kont roll le he tõ sé ge i nek ki dol go zat lan sá -

gát, ame lyet az ol dal a 24-es szá mú ILO egyez mény figye -
lembe véte lével tart szük sé ges nek kor ri gál ni,

– a re form el kép ze lé sek ál tal érin tett rend szer fog lal koz -
ta tott ja i nak sor sá ról tör té nõ fe le lõs gon dos ko dás hi á nyát,

– a ma gánnyug díj pénz tá rak be ve ze té se és mû kö dé se
már fel tárt hi bá i nak, hi á nyos sá ga i nak fi gyel men kí vül ha -
gyá sát.

Az ol dal el uta sí tot ta
– az üz le ti biz to sí tók és ve lük együtt a pro fit ér dek meg -

je le né sét az új rend szer ben,

1. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 81



– je len tõs el lá tot ti kör ér de ke i nek vár ha tó sé rü lé sét,
mi köz ben az új rend szer sok kal töb be ke rül het a ko ráb bi nál, 
to váb bá azt, hogy

– a kon cep ció nem tár fel és jut tat több let for rá so kat a
nép egész ség ügy szá má ra, ép pen el len ke zõ leg: a mû kö dé si 
költ sé gek nö ve ke dé sé vel, va la mint a pro fit ér dek meg je le -
né sé vel ma gá ban hor doz za a jö võ be ni já ru lék nö ve ke dést,
an nak kí vá na tos csök ken té se he lyett.

Az ol dal fel hív ta a fi gyel met arra is, hogy ál lás pont ja
sze rint – ame lyet a le zaj lott pri va ti zá ció ta pasz ta la ta i ra is
ala poz – a be fek te tõi kor lá tok be épí té sé nek ha té kony sá ga
egy ilyen rend szer ben le ga láb bis kér dé ses. Hang sú lyoz ta:
a nép egész ség ügy nem pi a ci ka te gó ria, fo gyasz tói kény -
szer fo gyasz tók, a fo lya ma to kat e te rü le ten nem a klasszi kus
pi a ci té nye zõk sza bá lyoz zák.

Az ol dal az elõ ter jesz tésben fog lal tak ból egye dül a já ru -
lék fi ze tés el len õr zé sé nek meg te rem té sét tar tot ta üd vö zöl -
he tõ nek.

A szak szer ve ze ti szö vet sé gek hang sú lyoz ták, hogy az
egész ség biz to sí tás ban je len leg ta pasz tal ha tó pénz meg ta ka -
rí tás nem a rend szer ben ki ala kult ha té kony ság ered mé nye,
ha nem an nak tu laj do nít ha tó, hogy

– a kon ver gen cia prog ram – sú lyos ter he ket téve a
mun ka vál la lók vál lá ra – nagy arány ban meg emel te a fi ze -
ten dõ egész ség biz to sí tá si já ru lé kot,

– ugyan ak kor az egész ség irá nyí tás je len tõs mér ték ben
aka dá lyoz za az egész ség ügy mû kö dé sét,

– a mun ka vál la lók je len tõs há nya da pe dig mun ka he lyét
félt ve nem for dul or vos hoz, be te gen is dol go zik.

Az ol dal to váb bi tár gya lá si le he tõ sé ge ket tar tott szük sé -
ges nek az OÉT-ben a szak szer ve ze ti kon fö de rá ci ók ész re -
vé te le it mér le ge lõ és a még ki dol go zat lan nak ítélt kér dé -
sek re is kor rekt vá laszt adó, új kon cep ci ó ról.

A LIGA Szak szer ve ze tek arra szó lí tot ta fel a kor mány -
ol dalt, hogy von ja vissza a kon cep ci ót és be je len tet te, ész -
re vé te le ik fi gyel men kí vül ha gyá sa ese tén no vem ber 21-ére
til ta ko zó ak ci ót szer vez.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, alap ve tõ szem pont ként
vet te figye lembe, hogy a vál to zá sok ho gyan vi szo nyul nak
a ver seny, ver se nyez te tés, szo li da ri tás fo gal má hoz. Ál lás -
pont ja sze rint a kor lá to zott ver seny tá mo gat ha tó, eb ben a
vo nat ko zás ban el sõ sor ban a szol gál ta tók kö zött szük sé ges
a ver seny hely zet ki ala kí tá sa.

Kér dés ként fo gal maz ta meg, hogy mennyi be ke rül az új
rend szer lét re ho zá sa, il let ve mi lyen el kép ze lé sei van nak a
Kor mány nak az ön ál ló (mun ka egész ség ügyi) mun ka he lyi
egész ség biz to sí tá si ága zat ról.

Ki fej tet te, biz to sí ta ni kell, hogy az egész ség biz to sí tá si
alap ba be fo lyó pénz fel hasz ná lá sá ra a já ru lék fi ze tõk nek
fo lya ma tos rá lá tá suk le gyen.

A fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sa ér de ké ben olyan in -
téz ke dé se ket tart szük sé ges nek, me lyek kö vet kez mé nye -
ként az egész ség ügy ben ma is meg lé võ „há la pénz” mint
for rás a rend szer be jog sze rû en be csat la ko zik.

A kor mány ol dal a tár sa dal mi pár be széd fon tos sá gá val
egyet ért ve em lé kez te tett arra, hogy a 2006/2007. év ben az

OÉT több al ka lom mal kon zul tált az egész ség ügy át ala kí -
tá sá nak na pi ren den lévõ kér dé se i rõl és je lez te, hogy a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás ról és egész ség biz to sí tá si pénz tá -
rak ról, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló tör vénytervezetet no vem ber hó nap ban az OÉT
elé ter jesz ti.

A szo ci á lis part ne rek vé le mé nyé re, fel ve té se i re vá la -
szol va meg erõ sí tet te, hogy a ja va solt új egészségbiztosí -
tási rend szer vál to zat la nul tár sa da lom biz to sí tás és nem
 üzleti biz to sí tás – hi szen a biz to sí tot tak nem egyé ni koc -
kázataik, ha nem jö ve del mük alap ján fi ze tik a já ru lé kot,
amely nek mér té két to vább ra is az Or szág gyû lés ha tá roz za
meg, és a szol gál ta tá si cso ma gok is egy sé ge sek ma rad -
nak –, ily mó don a rend szer fenn tart ja a nem ze ti koc ká zat -
kö zös sé get.

A já ru lék fi ze tõk kont roll já nak biz to sí tá sát a kor mány -
zat is ki e mel ten fon tos szem pont nak tart ja, ezért a nor ma -
szö veg meg al ko tá sa kor ezt is meg fon tol ják.

A mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal nak a jog al ko tá si 
kon cep ci ó val kap cso lat ban meg fo gal ma zott kér dé se i vel,
ész re vé te le i vel össze füg gés ben rész le te sen is mer tet te az
egész ség ügyi kor mány zat ál lás pont ját, egy ben kez de mé -
nyez te a kon zul tá ció foly ta tá sát az el ké szült tör vény ja vas lat
alap ján.

A kon zul tá ció alap ján a mun kál ta tói ol dal tá mo gat ta
a tör vényjavaslat OÉT fó ru mon tör té nõ meg vi ta tá sát.
A mun ka vál la lói ol dal el uta sí tot ta a kon cep ci ót és azt kér -
te, hogy sem a kon cep ció, sem pe dig an nak ko di fi kált vál -
to za ta ne ke rül jön be nyúj tás ra az Or szág gyû lés ré szé re.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. október 19-i ülésérõl

1. Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta az Eu ró pai
Szo ci á lis Kar ta 2007. évi nem ze ti je len té sét.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ál tal ké szí tett je len -
tés a 2005. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ szak ra vo nat ko zó an összeg zi az Eu ró pai Szo ci á lis
 Karta

– 1. cik ké nek (a mun ká hoz  való jog),
– 9. cik ké nek (a pá lya vá lasz tá si ta nács adás hoz  való jog),
– 10. cik ké nek (a szak kép zés hez  való jog),
– 11. cik ké nek (a fo gya té kos sze mé lyek szak mai kép -

zés hez, re ha bi li tá ci ó hoz és a tár sa da lom ba tör té nõ újra be -
il lesz ke dés hez  való jog), és

– a Ki egé szí tõ jegy zõ könyv 1. cik ké nek (a ne men ala -
pu ló meg kü lön böz te tés nél kü li esély egyen lõ ség re  való
jog)
ha zai ér vé nye sü lé sét.

A na pi rend del kap cso lat ban a mun ka vál la lói ol dal kép -
vi se lõ je el is mer te, hogy a je len tés a for mai kö te le zett sé -
gek nek ele get tesz, azon ban ko moly prob lé mát oko zott az,
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hogy a mó do sí tott je len tés ter ve zet el tért az ere de ti leg a
szo ci á lis part ne rek ré szé re át adott je len tés ter ve ze té tõl.
Saj ná la tos nak ne vez te, hogy Ma gyar or szág a Szo ci á lis
Kar ta ra ti fi ká lá sa óta szo ci á lis té ren nem lé pett elõ re, ér zé -
kel he tõ mó don nem nõtt a fog lal koz ta tás, a böl csõ dei
 helyek szá ma, a sze gény ség mér té ke nem csök kent. Sem a
4. cik kelyt – A tisz tes dí ja zás hoz  való jog ról, sem a
12. – A tár sa da lom biz to sí tás hoz  való jog ról  szóló cik kelyt
ez idá ig nem ra ti fi kál ta ha zánk. A szak szer ve ze tek e tényt
tu da tos ér ték vá lasz tás kö vet kez mé nye ként elõ állt hely zet -
nek te kin tik a Kor mány ré szé rõl. A szak szer ve ze tek kö ve -
te lik a mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta ra ti fi ká ci ós el já -
rá sá nak meg kez dé sét. A mun ka vál la lói ol dal, az Eu ró pai
Szo ci á lis Kar ta 2007. évi nem ze ti je len té sé nek tar tal má val 
a Kor mány ál tal elõ ter jesz tett for má ban, a fent rög zí tett
 kifogásai  miatt nem ért egyet és azt nem te kin ti a szo ci á lis
part ne rek ál tal kö zö sen vál lal ha tó ál lás pont nak, ezért nem
tá mo gat ja.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te, hogy a ja vas la tai a nem -
ze ti je len tés be be ke rül tek. Az ol dal a je len tés vál to zat lan
tar ta lom mal tör té nõ to váb bí tá sát ja va sol ta.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg kö szön te a mun kál ta tói 
ol dal egyet ér tõ hoz zá ál lá sát, utal va arra, hogy a je len tés
annyi ban tér el a ko ráb ban, bi zott sá gi szin ten meg tár gyalt
anyag tól, hogy a je len le gi je len tés ben az ott meg fo gal ma -
zott mun ka vál la lói ész re vé te lek már sze re pel nek. Hang sú -
lyoz ta, most nem a Mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar tá ról
 szóló elõ ter jesz tés tár gya lá sa zaj lik. Ugyan ak kor an nak
 ratifikációját már elõ ké szí tet ték, és je lez te, hogy er rõl az
egyez te tés ha ma ro san meg kez dõd het.

2. Az OÉT meg vi tat ta a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A tör vény mó do sí tá sát el sõd le ge sen egyes, 2009. év tõl
al kal ma zan dó sza bá lyok kor rek ci ó ja és az Alkotmány -
bíróság 37/2007. (VI. 12.) ha tá ro za ta in do kol ta.

A mun ka vál la lói ol dal ki fo gás ol ta a ma lus, azaz a csök -
ken té si sza bá lyok ter ve zett vál toz ta tá sát, mely a kor ha tár
elõtt nyug díj ba vo nu lók nyug dí já nak ki szá mí tá sá ra vo nat -
ko zik. A mun ka vál la lói ol dal vé le mé nye sze rint az elõ zõ
év ben el fo ga dott nyug díj szá mí tá si mód ele ve csök ken ti a
nyug dí ja kat, és a to váb bi csök ken tés sel még ked ve zõt le -
nebb hely zet be hoz za a hosszú szol gá la ti idõ vel ren del ke -
zõ mun ka vál la ló kat. Az ol dal ál lás pont ja sze rint az elõ re -
ho zott öreg sé gi nyug díj ra  való jo go sult ság ter ve zett vál -
toz ta tá sa a nõ ket hát rá nyo san érin ti. Saj ná la tos nak tart ja,
hogy nem tör tént meg a ko ráb ban ígért fo ko za tos ság el vé -
nek be tar tá sa sem, a kor ha tár 57-rõl 59 élet év re ug rá sát
a mun ka vál la lói ol dal túl ra di ká lis lé pés nek tart ja.

Az ed di gi igaz ság ta lan rend szer csak még igaz ság ta la -
nab bá vá lik, ezért a mun ka vál la lói ol dal az elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj rend szer vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó ja vas la -
to kat nem tá mo gat ja, és át fo gó nyug díj re for mot sür ge tett.
A tör vényjavaslat egyéb mó do sí tá sát tá mo gat ta.

A mun kál ta tói ol dal a mu lasz tá si bír ság ra vo nat ko zó
két sze res meg fi ze té si kö te le zett sé get, a szi go rí tást ki fo -
gás ol ta. A tör vényjavaslat egyéb mó do sí tá sát tá mo gat ta.

A kor mány ol dal fon tos nak tar tot ta an nak elvi tisz tá zá -
sát, hogy jó-e az a rend szer, amely ben az érin tet tek 94%-a
kor ha tár elõtt megy nyug díj ba, il let ve csak a Kor mány
 felelõs a nyug díj alap egyen sú lyá ért, vagy osz tott a fe le lõs -
ség a já ru lék fi ze tõk kel. A szo ci á lis part ne rek vé le mé nyé re
fi gye lem mel egyet ér tett az zal, hogy szük sé ges a je len le gi
nyug díj rend szer át fo gó fe lül vizs gá la ta. A je len le gi, kor -
rek ci ós mó do sí tó ja vas lat tal kap cso la tos mun kál ta tói és
mun ka vál la lói ál lás pon to kat az elõ ter jesz tõ kor mány ol dal
tu do má sul vet te és je lez te, hogy az elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj sza bá lyok kal kap cso la tos mun ka vál la lói ki fo gá -
sok ról a Kor mányt tá jé koz tat ni fog ja.

3. Az OÉT vé le mé nyez te a komp lex re ha bi li tá ci ó val
kap cso la tos vég re haj tá si ren del ke zé sek rõl  szóló kor mány -
za ti elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal egyet ér tett a komp lex re ha bi li tá -
ci ót ki dol go zó kor mány ren de let ter ve ze té vel, és az aláb bi
konk rét – mó do sí tó – ja vas la tot fo gal maz ta meg.

– A re ha bi li tá ci ós el já rás szak ér tõi sza ka szá ban ko -
moly za vart okoz hat, hogy amennyi ben a ren de let ter ve zet
2. és 3.  §-a alap ján meg ál la pít ják a re ha bi li tá ci ót, azt
az ügy in té zõ fe lül bí rál hat ja és ez jog sér té se ket okoz hat.
 Ennek alap ján a fe lül bí rá la ti jog kör még tisz tá zás ra szo rul.

– A re ha bi li tá ci ós el já rás meg kez dé se két ol da lú szer -
zõ dés ként ér tel mez he tõ, mely tõl más szer zõ dé sek hez ha -
son ló an, bár mi kor el áll hat nak a fe lek. Amennyi ben a hi va -
tal áll el a szer zõ dés tõl, úgy hi ány ként je lent ke zik, hogy a
jog or vos lat le he tõ sé gé re nem tér ki a ter ve zet.

Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a kép zett, el kö te le zett
szak em ber gár da meg lé te, a rend szer fi nan szí ro zá sa, a
pénz ügyi fe de zet konk rét ga ran ci á ja el en ged he tet len fel té -
te le len ne a mû kö dés nek, de ez nem kap kel lõ hang súlyt a
ter ve zet ben.

A kor mány ren de let-ter ve zet tel össze füg gés ben a mun -
kál ta tói ol dal po zi tí van ér té kel te azt a szem lé let vál tást,
mely a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû fog lal koz ta tot tak
ré szé re ked ve zõbb hely ze tet te remt.

A kor mány ol dal rész le te sen vá la szolt a mun kál ta tói és a 
mun ka vál la lói ol dal ál tal fel ve tett kér dé sek re, ész re vé te -
lek re. En nek alap ján az elõ ter jesz tést az OÉT tá mo gat ta.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. október 26-i ülésérõl

1. Az OÉT foly tat ta az egyez te tést a 2008. évi adótör -
vény-javaslatokról.

A na pi rend hez kap cso ló dó an a kor mány za ti ol dal tá -
jékoz tat ta az OÉT-t a Kor mány ál tal el fo ga dott azon
munka vál la lói és mun kál ta tói ja vas la tok ról, ame lye ket az
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 Or szággyûlés Költ ség ve té si Bi zott sá ga ré szé re mó do sí tó
in dít vá nyok ként fog be nyúj ta ni.

A mun ka vál la lói ol dal elé ge dett sé gé nek adott han got,
hogy a Kor mány le vet te a na pi rend rõl a tár sa da lom biz to sí -
tás egy szám lás be fi ze té sé nek az ügyét, és hogy az ét ke zé si
hoz zá já ru lás és az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke a
mun ka vál la lói ol dal ko ráb bi ja vas la tá nak meg fe le lõ mér -
ték ben emel ke dett.

Ugyan ak kor a mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten kér te,
hogy – a ke re se tek bank szám lá ra tör té nõ át uta lá sa  miatt a
mun ka vál la lók ra há ru ló több let költ ség kom pen zá lá sá ra –
évi 4000 Ft jut ta tás ban ré sze sül hes se nek a mun ka vál la lók.

Ki fo gás ol ta, hogy a szak szer ve ze ti üdü lõ ket a Kor mány 
to vább ra sem kí ván ja ki von ni a lu xus adó ha tá lya alól, pe -
dig azok ra nem vo nat ko zik a tár sa sá gi adó-fi ze té si kö te le -
zett ség, így a lu xus adó sem ter hel he ti a kö zös sé gi fel ada -
to kat is el lá tó épü le te ket, és kér te, hogy a Kor mány él jen
a mél tá nyos ság le he tõ sé gé vel.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te, hogy a kon cep ci o ná lis
kér dé sek ben nem volt le he tõ sé ge ér de mi be le szó lás ra.

Fel ve tet ték – töb bek kö zött –, hogy
– az ál lam ház tar tá si hi ány csök ken té se na gyobb mér -

ték ben tör tén jen a ki adá sok csök ken té sé vel,
– a több let be vé te lek fel hasz ná lá sa egyez te tés alap ján

tör tén jen,
– a fe ke te gaz da ság el le ni harc esz kö ze ne csak a bün te -

té sek eme lé se le gyen,
– csök ken jen az ad mi niszt rá ció,
– meg ál la po dás szü les sen a szo li da ri tá si adó meg szün -

te té sé nek fel té te le i rõl.
A mun kál ta tói ol dal to vább ra is ha tá ro zot tan til ta ko zott

a kis adók össze vo ná sa el len.

A kor mány ol dal vá la szá ban fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy az Or szág gyû lés még nem dön tött a be nyúj tott mó -
do sí tó ja vas la tok ról, az egyez te té sek je len leg is fo lya mat -
ban van nak. Az adótör vények át fo gó, kon cep ci o ná lis jel -
le gû vál toz ta tá sa pe dig 2008. elsõ fe lé ben lesz na pi ren den, 
amely nek elõ ké szí té sé ben, egyez te té sé ben – a ko ráb bi
meg ál la po dás nak meg fele lõen – az OÉT ad hoc bi zott sá -
gán ke resz tül, a mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal is
részt vesz.

2. Az OÉT foly tat ta az ok tó ber 12-i ple ná ris ülé sen
meg kez dett 2008. évi bér tár gya lást.

A mun ka vál la lói ol dal je lez te, hogy egy jó és a mun ka -
vál la lók szá má ra mél tá nyos meg ál la po dás meg kö té sé ben
ér de kel tek, és meg erõ sí tet te, hogy a 2005. no vem ber 25-én 
alá írt 3 éves bér meg ál la po dás mó do sí tá sá ról a továb biak ban
sem kí ván nak tár gyal ni.

Az ol dal el uta sí tot ta a mun kál ta tói ol dal azon ja vas la tát, 
hogy 2008-ban is a 2007. évi szin ten ma rad jon a szak mun -
ká sok bér mi ni mu ma.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te: ad dig, amíg kü lön bö zõ
– el sõ sor ban adó zás sal össze füg gõ – kér dé sek nem ke rül nek
le zá rás ra, nincs le he tõ sé ge ol dal ál lás pont kialakítá sára.

Ál lás pont ja sze rint a kis adók össze vo ná sa és a há rom -
éves bér meg ál la po dás ban 2008. évre rög zí tett szak mun kás 
ga ran tált bér mi ni mum gá tol ják az ér de mi tár gya lá so kat.

A kor mány ol dal hang sú lyoz ta, hogy az OÉT há rom ol -
da lú meg ál la po dá sát ma gá ra néz ve kö te le zõ nek te kin ti.
Ugyan ak kor kész tár gyal ni a szo ci á lis part ne rek ál tal meg -
fo gal ma zott ja vas la tok ról.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács  
m e g  á l  l a  p o  d á  s a

a 2008. évi ke re set nö ve lé si aján lás ról

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (a to váb bi ak -
ban: OÉT) meg ál la po dott ar ról, hogy 2008-ban a brut tó
ke re se tek 5-7,5%-os nö ve lé sét ajánl ja a vál lal ko zá si szfé -
rá nak, a kol lek tív bér tár gya lá so kat foly ta tó szo ci á lis part -
ne rek nek, és a je len meg ál la po dás vég re haj tá sát a s

2. Az OÉT ja va sol ja az ága za ti és he lyi kol lek tív tár gya -
lá sok részt ve võ i nek, hogy az e meg ál la po dás ban fog -
laltak i gye lem be vé te lé vel ál la pod ja nak meg a ke re se tek
2008. évi nö ve lé sé rõl.

3. Az OÉT kéri az ága za ti pár be széd sze rep lõ it, hogy az
ága za tok sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ ga ran tált bér ta ri fák
ki dol go zá sá ra és kol lek tív szer zõ dés be fog la lá sá ra össz -
pon to sít sák erõ fe szí té se i ket.

Szûcs György s. k., Pa ta ky Pé ter s. k.,
  mun kál ta tói ol dal  mun ka vál la lói ol dal

Csiz már Gá bor s. k.,
 kor mány za ti ol dal

T á  j é  k o z  t a  t á s

az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa 
Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság ülé sén ho zott

ha tá ro za tá  ról

Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa ál tal lét re -
ho zott Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság (RMB) 2007. de -
cem ber 11-én meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Ma gán -
biz ton sá gi Alá ga za ti Pár be széd Bi zott ság hoz csat la koz -
ni kí vá nó - a szo ci á lis part ne rek és a kor mány ál tal 2004.
szep tem ber 22-én alá írt meg ál la po dás ban elõ írt do ku men -
tu mo kat és ada to kat szol gál ta tó - mun ka vál la lói ér dek kép -
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vi se let rész vé te li fel té te lek nek való meg fe le lé sét. A vizs -
gá lat alap ján az RMB a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta:

189. sz. ha tá ro zat: az Ér ték szál lí tá si és Õr zés vé del mi
Dol go zók Szak szer ve ze te (2030 Érd, Emí lia u. 39.) a
meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti -
sági fel té te lek nek meg fe lel.

Az RMB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la tá ra az érin tet tek a 
ha tá ro za tok nak a Mun ka ügyi Köz löny ben való meg je le -
né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ké re lem mel for dul hat nak
az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá hoz.

dr. Vár ko nyi Jú lia s. k.,
el nök

A Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet 

t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a 2003. évi LXXXVI. tör vény, va la mint a va la mint 
a vég re haj tá sá ra ki adott 13/2004. (IV. 27.) OM
ren de let 1. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján

tel je sí ten dõ be je lent ke zé si kö te le zett ség rõl, il let ve 
a 2007. évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség

el szá mo lá sá ról, be val lá sá ról és be fi ze té sé rõl

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Szht.) vég re haj tá sá ra ki adott 13/2004.
(IV. 27.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 1. §
(1) be kez dé se ér tel mé ben: „Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, 
aki az Szht. 4. §-ának (1) be kez dés sze rin ti gya kor la ti kép -
zés szer ve zé sé vel te je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te -
le zett sé gét (a to váb bi ak ban: hoz zá já ru lás ra kö te le zett), a
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyu ló elsõ együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás, ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a Nem ze ti 
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hez (a to váb bi ak ban: 
NSZFI) be je lent kez ni az NSZFI ál tal a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé tett be je lent ke zé si nyom tat vá nyon. Az NSZFI az 
el fo ga dott be je lent ke zé si nyom tat vány má so la tát meg kül -
di a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél fo lyó gya kor la ti kép zés
te lep he lye sze rint il le té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra (a to -
váb bi ak ban: te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra), to váb bá az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal te rü le ti leg il le té kes igaz -
ga tó sá ga (a to váb bi ak ban: APEH) il le té kes igaz ga tó sá ga)
ré szé re.”

Az Szht. 4. § (1) be kez dé se alap ján a gya kor la ti kép zés
meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek a
Ren de let ben elõ ír tak sze rint be je lent ke zé si, be val lá si és
el szá mo lá si kö te le zett sé ge van az NSZFI-vel szem ben.

A be je lent ke zé si kö te le zett ség nek a „BEJELENT -
KEZÉSI NYOMTAVÁNY a szak kép zé si hoz zá já ru lá si

kö te le zett sé gü ket gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel -
je sí tõk ré szé re” ki töl té sé vel és be nyúj tá sá val kell ele get
ten ni.

A „2007. ÉVES BEVALLÁS a gya kor la ti kép zést
szer ve zõk ré szé re a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett -
ség tel je sí té sé rõl” nyom tat vány ki töl té sé vel és a tárgy évet
kö ve tõ má so dik hó nap 15. nap já ig tör té nõ be nyúj tá sá val
kell ele get ten ni.

A nyom tat vá nyok és a hoz zá juk tar to zó ki töl té si uta sí tá -
sok az NSZFI www.nive.hu hon lap já ról, a Tá mo ga tás és
be val lás ke ze lés/Szak kép zé si hoz zá já ru lás ol dal ról le tölt -
he tõ.

Aki az Szht. 4. § (1) pont ja sze rint gya kor la ti kép zés
meg szer ve zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te -
le zett sé gét és az Szht. 4. § (9) pont ja sze rint a brut tó kö te -
le zett sé gük és a kö te le zett ség csök ken tõ té te le ik egyen leg -
ként - net tó kö te le zett ség ként - be fi ze té si kö te le zett ség áll
fenn, úgy azt a tárgy évet kö ve tõ év má so dik hó nap já nak
15. nap já ig kell be fi zet ni a Mun ka erõ pi a ci Alap Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01744260-70000007 
szá mú NSZFI-MPA te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám lá já ra.

FIGYELEM!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az NSZFI a hon lap ján a
www.nive.hu, a Tá mo ga tás és be val lás ke ze lés/Szak kép -
zé si hoz zá já ru lás ol da lán köz zé te szi mind azon nyom tat vá -
nyo kat és ûr la po kat, va la mint a hoz zá juk tar to zó ki töl té si
uta sí tá so kat, se géd le te ket, ame lyek a szak kép zé si hoz zá -
járu lás be val lá sá val, el szá mo lá sá val, il le tõ leg az év kö zi
több let költ ség vissza igény lé sé vel kap cso la to san hasz ná -
lan dók.

Fel hív juk a fi gyel met, hogy az Szht.

- 5. § (1) be kez dé se sze rint:
„Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki nem szer vez a 4. §

sze rint gya kor la ti kép zést, kö te les brut tó kö te le zett sé gét -
a (2) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel - az ál la -
mi adó ha tó ság nál ve ze tett szak kép zé si hoz zá já ru lás szá -
má ra be fi zet ni.”

-  6. § (1) be kez dé se sze rint:
„Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki nem szer vez gya -

kor la ti kép zést
a) a szak kép zé si hoz zá já ru lás alap ját és az éves brut tó

kö te le zett sé gét,
b) az 5. (2) be kez dé se sze rint el szá mol ha tó mó don és

mér ték ben fel me rült kö te le zett ség csök ken tõ té te lek éves
össze gét,

c) az éves brut tó kö te le zett ség és a b) pont sze rin ti
össze gek kü lön bö ze te ként meg ál la pí tott éves net tó kö te le -
zett sé gét maga ál la pít ja meg és vall ja be az adó évet kö ve tõ 
év má so dik hó nap 15. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság nak.”
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 A fen ti ek egy ben azt is je len tik, hogy a gya kor la ti kép -
zést nem szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek nek a 2007.
évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gük rõl az NSZFI
felé nem kell be val lást, el szá mo lást tá jé koz ta tást kül de ni -
ük, és a kö te le zett sé gük be fi ze té sét az APEH szak kép zé si
hoz zá já ru lás be sze dé si szám la 10032000-06056061 szám lá -
já ra kell tel je sí te ni ük.

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az NSZFI az elõ zõ ek tõl el -
té rõ en té ve sen köz vet le nül az NSZFI-MPA Kép zé si Alap -
rész te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra fi ze -
tett 2007. évre vo nat ko zó be fi ze té se ket ké re lem re vissza fi -
ze ti. A ké re lem be a be fi ze tõ azo no sí tá sát szol gá ló ada to -
kon (pon tos név, cím, adó szám, pénz for gal mi jel zõ szám)
kí vül fel tét le nül fel kell tün tet ni azt, hogy a vissza fi ze tés a
2007. évi hoz zá já ru lá si kö te le zett ség té ves be fi ze té se mi -
att vált szük sé ges sé, to váb bá a be fi ze tés dá tu mát és an nak
a szám lá nak a szá mát, amely re a be fi ze tés tör tént. A ké -
relem mel lék le te ként kér jük csa tol ni a be fi ze tést iga zo ló
bank ki vo nat má so la tát.

Nem ze ti szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

T á  j é  k o z  t a  t á s

fel ügye lõi iga zol vány el vesz té sé rõl

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ sé ge Észak-Ma gyar or szá gi Mun ka vé del mi Fel ügye lõ -
ség mun ka tár sá nak Ga ram sze gi Ti bor mun ka vé del mi fel -
ügye lõ 5-121222 szá mú fel ügye lõi iga zol vá nya el ve szett

.
A 5-121222 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2007. jú li us 2. 

nap já tól ér vény te len.

Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõesz kö zök meg fe le lõs égét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el le nõr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes

sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len tés érõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM
ren de let sze rint ki adott EK-tí pus ta nú sít vány

köz zé té tel érõl

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való

be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2007.
de cem ber 11-én az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-tí -
pus ta nú sít vány ki adá sá ról tá jé koz tat ta. 

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat te szi köz zé:

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer ve zet:
BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne vén:

BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64., Tel.:1/272-0011,
Fax: 1/369-1058)

E-ma il: BIMEO@bi meo.hu
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 216-K/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, hõ ál ló, bé lelt

Kev lar® vé dõ kesz tyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: VEKE/5

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 217-K/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Egy uj jas, hõ ál ló, bé lelt

Kev lar® vé dõ kesz tyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: VEKE/1

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 227-K/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé lelt, me -

cha ni kai ve szé lyek és hi deg el le ni vé dõ kesz tyû 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: BLACK OPS

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 075-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

mun ka láb be li, PVC vil lany sze re lõ vé dõ csiz ma térd alat ti
szár ral, II/D 

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: S 63430 (I/D)
 
EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 225-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: An ti szta ti kus (ESD)

mun ka láb be li
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 64-3915

(I/A)

P á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á s

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot
hir det a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 

fõ igaz ga tói

mun ka kö ré nek be töl té sé re 
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A fõ igaz ga tó jog ál lá sa: 

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet (In té -
zet) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt
álló, ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes
jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

Az In té zet alap ve tõ fel ada ta it a szak kép zés rõl szó ló
1993. évi LXXVI. tör vény 6. § ha tá roz za meg, te vé keny -
sé gét rész le te sen a 292/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let,
va la mint az Ala pí tó Ok ira ta tar tal maz za.

Az In té zet ve ze tõ je a fõ igaz ga tó, aki fe lett a ki ne ve zést,
a fel men tést és fe gyel mi jog kört a mi nisz ter, az egyéb
mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt szak ál lam -
titkár gya ko rol ja. Az In té zet al kal ma zot tai fe lett a mun kál -
tatói jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

A fõ igaz ga tó fõbb fel ada tai: 

Az In té zet te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, jog sze rû mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, mi nisz te ri 
uta sí tá sok ban, va la mint az Ala pí tó Ok irat ban fog lal tak
sze rint a szak mai irá nyí tó szer ve zet út mu ta tá sa alap ján.

Az In té zet leg fon to sabb fel ada tai a szak kép zés sel és a
fel nõtt kép zés sel össze füg gés ben a kö vet ke zõk:

- el lát ja a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si te vé keny ség
szak mai és mód szer ta ni fej lesz té sét;

- gon dos ko dik a hát rá nyos hely ze tû ek és fo gya ték kal
élõk kép zé sé nek tan ügyi és kép zé si do ku men tu ma i ról;

- szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel össze füg gõ re gi o ná -
lis és or szá gos ku ta tá so kat vé gez, kez de mé nyez, szer vez
és ko or di nál;

- vég zi a szak ma struk tú ra fo lya ma tos fej lesz té sét, ki dol -
goz za az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ter ve ze tét, ja vas la tot
tesz mó do sí tá sá ra, il let ve kor sze rû sí té sé re;

- ki dol goz za az eu ró pai kö ve tel mé nyek hez il lesz ke dõ
szak ké pe sí té sek egyen ér té kû sé gé nek fel té tel rend sze rét, va -
lamint a ha zai és nem zet kö zi ké pe sí té sek össze han go lá sát;

- fej lesz ti az Eu ró pai Unió tag or szá ga i nak szak kép zé si
és fel nõtt kép zé si in téz mé nye i vel tör té nõ együtt mû kö dést;

- gyûj ti és elem zi a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel nõtt kép zé si sta tisz ti kai ada to kat;

- szak mai kép zést és fej lesz té sét se gí tõ ki adói te vé keny sé -
get vé gez, pe da gó gi ai fo lyó ira to kat és egyéb ki ad vá nyo kat
ad ki, és ter jeszt;

- el lát ja a szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel kap cso la tos
fej lesz té si, elem zé si és ér té ke lé si fel ada to kat;

- köz re mû kö dik a hát rá nyos hely zet le küz dé sét se gí tõ,
to váb bá re ha bi li tá ci ós kép zé si prog ra mok ki dol go zá sá ban;

- el lát ja a szak kép zé si vi lág ver se nyek szer ve zé sé vel kap -
csolatos fel ada to kat;

- szer ve zi az ok ta tá si in téz mény ve ze tõk szak mai to -
vább kép zé sét;

- mû köd te ti a Ma gyar Nem ze ti Ob ser va to ry iro dát;

- el lát ja a szak kép zé si hoz zá já ru lás ke ze lé sé vel és a
Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl nyúj tott tá mo -
ga tá sok kal össze füg gõ fel ada to kat.

Az In té zet szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ leg fon to sabb
fel ada tai: 

- ki dol goz za és gon doz za a szak mai és vizs gáz ta tá si kö -
ve tel mé nye ket, va la mint a szak ké pe sí té sek és a szak mai
tan tár gyak köz pon ti prog ram ja it (tan ter ve it), tan köny ve it
és ta nul má nyi se géd le te it;

- ki dol goz za a szak ké pe sí té sek hez tar to zó szak mai vizs -
ga té te le ket, vizs ga köz pon tot mû köd tet;

- el lát ja az or szá gos szak mai ta nul má nyi ver se nyek kel
kap cso la tos fel ada to kat;

- szer ve zi a pe da gó gu sok, and ra gó gu sok to vább kép zé sét;

- el lát ja a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz Ta nács
tit kár sá gi fel ada ta it;

- szer ve zi a szak mai tan köny vek ki dol go zá sát és ki adá sát;

- köz re mû kö dik a hu mán erõ for rás fej lesz tést, va la mint
a szo ci á lis kép zé se ket érin tõ stra té gi ai ter ve zés ben;

- elõ se gí ti az Eu ró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott szo ci á lis 
ága za tot érin tõ stra té gi ák, irány vo na lak meg va ló su lá sát;

- ve ze ti a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szer ve ze tek -
ben szak mai te vé keny sé get vég zõ szak kép zett sze mé lyek
mû kö dé si nyil ván tar tá sát;

- el lát ja az Or szá gos Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi To -
vább kép zé si és Szak vizs ga Bi zott ság fel ada ta it;

- mû köd te ti és fej lesz ti a szo ci á lis ága zat to vább kép zé si, 
alap- és szak vizs ga rend sze rét;

- ki dol goz za és fej lesz ti az ál ta la foly ta tott kép zé sek mi -
nõ ség irá nyí tá si rend sze rét.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te lei: 

- bün tet len elõ élet,

- egye te mi dip lo ma,

- szak kép zés ben és/vagy fel nõtt kép zés ben, fel nõtt ok ta -
tás ban szer zett leg alább 5 éves szak mai ta pasz ta lat,

- lega lább 5 éves szak kép zés ben és/vagy fel nõtt kép zés ben
szer zett mód szer ta ni is me re tek, fej lesz té si ta pasz ta la tok,

- 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
- kö zép fo kú an gol nyelv is me ret.

Elõnyt je lent:

- köz igaz ga tá si gya kor lat kü lö nö sen ok ta tá si szak te rü -
le ten,

- szak kép zõ in téz mény ben szer zett ve ze tõi ta pasz ta lat,

- tá mo ga tá sok, EU, il let ve PHARE prog ra mok irá nyí tá -
sá ban, vég re haj tá sá ban szer zett ta pasz ta lat,

- do ku men tá ci ós rend sze rek irá nyí tá sá ban, fej lesz té -
sében szer zett ta pasz ta lat.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó, a szak mai élet -
utat rész le te sen be mu ta tó ön élet raj zot,

- az In té zet ve ze té sé re vo nat ko zó át fo gó szak mai, ve ze tõi
prog ra mot,

- mo ti vá ci ós le ve let,

- há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt,

- az egye te mi és egyéb vég zett sé get (nyelv tu dást) ta nú -
sí tó ok ira tok má so la tát, 

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a szük sé ges vagyonnyilat -
kozat-tételi kö te le zett sé get tel je sí ti.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg állapítása a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát
érin tõ egyes kér dé sek rõl szó ló 1/1993. (IV. 20.) MüM
ren de let  alap ján tör té nik. A pá lyá zó a pá lyá zat el nye ré se
ese tén va gyon nyi lat ko zat-té te lé re kö te le zett. 

A fõ igaz ga tói meg bí zás 5 év ha tá ro zott idõ tar tam ra
szól. A mun ka kör a pá lyá zat ered mé nyes le zá rá sát kö ve -
tõen azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um cí mé re (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.)
Maro sán Jú lia hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ ne vé re kell
be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „a Nem ze ti Szak -
kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet fõ igaz ga tói mun ka -
körére vo nat ko zó pá lyá zat.”

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat nak a
Mun ka ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
30. nap (az e na pon pos tá ra adott pá lyá za tot el fo gad juk). 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás Má -
tyus Mi hály tól a Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõ jé tõl kér he tõ a 475-5766-os te le fon -
számon. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je: 

A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tá ri dõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot a mi nisz ter ál tal fel -
kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té te -
leknek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mény érõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
té nyét és an nak tar tal mát az adat vé del mi elõí rá sok nak
meg fe le lõen ke zel jük.

He lyes bí tés

A Mun ka ügyi Köz löny 2007. évi 10. szá má ban meg je -
lent 184. szá mú ha tá ro za tá nak [a Me zõ gaz da sá gi, Er dé -
sze ti és Víz ügyi Dol go zók Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge
(MEDOSZ) rész vé te lé rõl] szá mo zá sa 188. szám ra vál to zik.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@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 internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk 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 vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû köny vét.

Az ol va só olyan tu do má nyos mun kát tar t a ke zé ben, amely nek leg fõbb tár gya a bün te tõ el já rá si jog, a bün te tõ el já rás és
 kisebb mér ték ben a kri mi na lisz ti ka. Így je le nik meg a bün te tõ el já rá si jog tu do má nyá nak és ko di fi ká ci ó já nak tör té ne te is.
Bócz End re több sí kon elem zi a bün te tõ el já rás tárgy kö re it. Az egyik a ko di fi ká ció- és tu do mány tör té ne ti as pek tus. Ezen 
be lül is mer te ti az 1808. évi fran cia kó de xek Eu ró pá ra ki ter je dõ ha tá sa it, ide ért ve az 1896. évi ma gyar Bûn vá di Per rend -
tar tást is. A mun ka kü lön ér de kes sé ge és ér té ke a ná lunk úgy szól ván is me ret len cá ri orosz ko di fi ká lás tör té ne té nek, az
1864. évi kó dex nek és elõz mé nye i nek be mu ta tá sa. 
A mû má sik ki ter jedt tárgy kö rét a nyo mo zás ad ja. A szer zõ rá mu tat itt olyan je len sé gek re, ame lyek nek rit kán jár tunk
utá na a jo gi elem zés so rán. Ilye nek pl. a nyo mo zás ról mint a bün te tõ el já rás ön ál ló sza ka szá ról val lott né ze tek, il le tõ leg
az azt ki fe je zõ in téz mé nyek.
A szer zõ az ügyész, a köz vád ló sze rep kö ré be szõ ve fog lal ko zik a bi zo nyí tás kér dé se i vel. Itt el sõ sor ban a fo gal mak
– mint a „bi zo nyí tás”, „tör té nés”, „tény”, „fel de rí tés” – tisz tá zá sá ra tö rek szik. Nem mu laszt ja el szó vá ten ni a bûn ügyi
tech ni ka je len tõ sé gét, a bi zo nyí tás ban vitt fej lesz tõ sze re pét és a kri mi na lisz ti kai kép zés hi á nyos sá ga it. Fi gyel met szen -
tel a nyo mo zás be li tény fel tá rás (bi zo nyí tás) ter je del mé nek. Fel hív ja a fi gyel met a nyo mo zá si, vizs gá la ti sza kasz ban
 fenyegetõ egy ol da lú ság ve szé lye i re, fõ ként ar ra, hogy az ezt kö ve tõ dön tés be fo lyá so lá sá ra al kal mas.
Az ol va só ter mé sze te sen ma ga dön ti el, mit tar t a be mu ta tott mû bõl a leg ta nul sá go sabb nak. 

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ára 3990 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû, 224 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 3990 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk 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 vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.)
meg al ko tá sa so rán az Euró pai Unió tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok
tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog al kal ma zók több mint más fél
év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek ré g
meg szûn tek, az el sõ tár sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály balé pé se óta a gaz da sá gi élet
sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és 
je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul túr a, amely re a jog al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló,
a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben
to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 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 B.
u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó 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 A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák 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: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
A EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................................ hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban, ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon, és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., fax -
számon a 266-8906, il let ve e-ma il-en, az ugy fel@mhk.hu-ra kér jük el jut tat ni.



94 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.

A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté -
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá. 

A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg. 

A Köz igaz ga tá si Szem le elõ fi ze té si díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz -
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz -
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is.  A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zet kö zi Köz löny elõ fi ze té si díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fi ze té si ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
 kérem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû  negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fi ze tés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4776, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le 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 sze rû alá írás



1. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 95

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök, a
mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait, a
kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, köz le mé nye ket, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ -
dé se ket,  tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és
adat bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo -
zatai, a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ, a KSH
 nómenklatúrák, a Ke res ke del mi Vám ta ri fa Jegy zék, a Gyógy szer jegy zék, a Versenybírósági Határozatok stb.

On li ne
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi in gye nes hoz zá fé rést kap nak a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó na pon ta ak tu a li -
zált on li ne adat bá zi sá hoz, ahon nan bár mi kor köz vet le nül le kér he tik a jog sza bá lyok leg fris sebb ál la po tát, így nap ra ké szen
 nyomon kö vet he tik a hókö zi vál to zá so kat is, va la mint a nap i adat fris sí té si szol gál ta tás ke re té ben, nap i rend sze res ség gel
 aktualizálható a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát, több irá nyú (jog sza bály-azo no sí tók, tárgy sza vak sze rin ti)
 keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag
kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok, bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a
jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás van EU-irány elv re, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám ta ri fa Jegy zék, Gyógy szer jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí -
tõ je, új don ság- és vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta -
tárunkat az igé nyek nek meg fe le lõ en fo lya ma to san bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok alapításával,
mûködésével kapcsolatos forma nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be átemelhetõ.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa ¨
Ne gyed éves elõ fi ze tés 22 500 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest V., Al kot mány u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván, tel.: 472-8246. 
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6. Te le fax: 266-5099. 
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 1589-2506

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.0213 - 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 igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ  lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
mi att – a 2008. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


