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JOGSZABÁLYOK

A Kor mány
230/2008. (IX. 12.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl

A Kor mány a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör -
vény 88. § (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint az egyes
jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény 6. § (2) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li:

Rend õr ség szer vei

1. §

(1) A Kor mány a rend õr ség he lyi, te rü le ti, va la mint a
Kor mány ál tal lét re ho zott ön ál ló jog ál lá sú szer vei vonat -
ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya -
korlójaként, or szá gos il le té kes ség gel az or szá gos rend õr -
fõkapitányt, a má sod fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör
gya kor ló ja ként, or szá gos il le té kes ség gel a ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság vo -
nat ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör
gya kor ló ja ként a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Bün te tés-vég re haj tás szer vei

2. §

(1) A Kor mány a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek és in -
téz mé nyek, to váb bá a fog va tar tot tak kö te le zõ fog lal koz ta -
tá sá ra lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban 
az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként,
or szá gos il le té kes ség gel a bün te tés-vég re haj tás or szá gos
pa rancs no kát, a má sod fo kú mun ka vé del mi ható sági jog kör
gya kor ló ja ként, or szá gos il le té kes ség gel a bün tetés-végre -
haj tá sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá ga vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi
ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként a bün te tés-vég re haj tá sért
fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Ma gyar Hon véd ség, ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok

3. §

(1) A Kor mány a Ma gyar Hon véd ség és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú

mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos
il le té kes ség gel a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz pon ti El -
len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal mun ka vé del mi fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ jét, a má sod fo kú mun ka -
biz ton sá gi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos il le té -
kes ség gel a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki. 

(2) A Kor mány a Ma gyar Hon véd ség és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú
mun ka egész ség ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or -
szá gos il le té kes ség gel a Ma gyar Hon véd ség Köz egész ség -
ügyi-Jár vány ügyi Szol gá la tot, a má sod fo kú mun ka egész -
ség ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként, or szá gos il le té -
kes ség gel a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok
köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kö rük gya kor lá sa so rán csak a
jog sza bá lyok nak van nak alá ren del ve, a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás so rán, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben ho zan dó dön té sük ben nem uta sít ha tók.

Ka taszt ró fa vé de lem szer vei

4. §

(1) A Kor mány az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKF) te rü le ti, he lyi szer vei
és a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok vo nat ko zá sá -
ban az el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló -
ja ként, or szá gos il le té kes ség gel az OKF fõ igaz ga tó ját, a
má sod fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja -
ként, or szá gos il le té kes ség gel a ka taszt ró fák el le ni vé de -
ke zé sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

(2) A Kor mány az OKF vo nat ko zá sá ban az el sõ fo kú
mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként a ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok

5. §

A Kor mány a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a
Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont, va la -
mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let vo nat ko zá sá ban az
el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kör gya kor ló ja ként,
or szá gos il le té kes ség gel a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz tert je lö li ki.

Záró ren del ke zé sek

6. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos munka -

végzés sza bá lya i ról, va la mint a fog lal ko zás-egész ség ügyi
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szol gá lat ról a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél címû
2/1999. (II. 11.) IM ren de let 2. § f) pont ja, 3. § (1) be kez dé se,

b) a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te vé keny sé gé vel
kap cso la tos köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl, a köz -
egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá nak, va la mint az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal való együtt -
mû kö dés rend jé rõl szó ló 30/2003. (VII. 18.) IM–ESZCSM 
együt tes ren de let 5. §-a,

c) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sza bá lya i ról a bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí tott
rend vé del mi szer vek nél címû 15/2000. (V. 26.) BM ren -
delet 4. § (1) be kez dé se, 7. § (1)–(2) be kez dé se,

d) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sza bá lya i ról a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok nál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM ren de let 2. §
d) pont ja, 3. § (3) be kez dé se, 6. §-a, va la mint 21. § (1) be -
kez dé sé ben a „2. § d) pont já ban meg ha tá ro zott” szö veg rész,

e) a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 21/2000.
(VIII. 18.) HM ren de let 7–8. §-a, 29. §-a, 33. §-a, 34. §
(2) be kez dé se.

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

A Kor mány
236/2008. (IX. 23.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek te kin te té ben al kal ma zott,
a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ

át me ne ti sza bá lyok ról szó ló
355/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let  mó do sí tá sá ról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 7. § (4) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek te kin te té ben al kal -
ma zott, a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ át me -
ne ti sza bá lyok ról szó ló 355/2007. (XII. 23.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be kez dés e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

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

„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, fran cia ál lam pol gár, to váb bá”

2. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1. §
(1) be kez dés b) pont já ban a „fran cia,” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(3) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon ha tá lyát
vesz ti. 

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

A külügyminiszter
40/2008. (IX. 18.) KüM 

h a  t á  r o  z a t a

az 1935. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a nõk nek

bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun ká ra al kal ma zá sa 
tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi

egyez mény fel mon dá sá ról és a be cik ke lye zé sé rõl szó ló 
1939. évi I. törvény hatályának vesztésérõl

Az 1939. évi I. tör vénnyel ki hir de tett, az 1935. év ben
Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun ka ügyi Egye te mes Ér te -
kez let ál tal a nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun -
ká ra al kal ma zá sa tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott
nem zet kö zi egyez mény VII. cik ke sze rint az Egyez ményt
meg erõ sí tõ min den tag azt az Egyez mény hatálybalépé -
sének kez dõ idõ pont já tól szá mí tott tíz évi idõ tar tam el tel té -
vel írás be li jegy zék kel fel mond hat ja. A fel mon dás az írás -
be li jegy zék lajst ro mo zá sá tól szá mí tott egy év el tel té vel
vá lik ha tá lyos sá. 

Az Egyez mény VII. cik ke sze rin ti írás be li jegy zék lajst -
ro mo zá sá ra 2008. má jus 30-án ke rült sor. 

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Szer ve zet Ál ta lá nos Kon fe ren ci á ja 19. ülés -
sza kán el fo ga dott, a nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld
 alatti mun ká ra al kal ma zá sá ról szó ló 45. szá mú Egyez mé -
nyé nek fel mon dá sá ról szó ló 2008. évi XVII. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy az 1935. év ben
Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun ka ügyi Egye te mes Ér te -
kez let ál tal a nõk nek bár mi lyen bá nyá ban föld alat ti mun -
ká ra al kal ma zá sa tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott
nem zet kö zi egyez mény Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl tör -
té nõ fel mon dá sa ha tály ba lé pé sé nek, va la mint az Egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl szó ló 1939. évi I. tör vény ha tá lya
vesz té sé nek nap ja 2009. má jus 30., azaz ket tõ ezer-ki lenc
má jus har minc. 

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
18/2008. (MüK. 10.) SZMM

u t a  s í  t á  s a  

a köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról

„Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mun ka erõ-pi a ci
köz ve tí tõ te vé keny sé gé nek fej lesz té se az ati pi kus for má -
ban szer vez he tõ mun ka le he tõ sé gek ha té kony fel tá rá sa ré -
vén” címû pro jekt hez 

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. §

„Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mun ka erõ-pi a ci
köz ve tí tõ te vé keny sé gé nek fej lesz té se az ati pi kus for má -
ban szer vez he tõ mun ka le he tõ sé gek ha té kony fel tá rá sa ré -
vén” címû pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben 2008. szep -
tem ber 1-jé tõl 2008. de cem ber 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 lye zett
lét szá mon fe lül 1 fõ határozott idõre kinevezett köztiszt -
viselõ foglalkoztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát veszti. 

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

KÖZLEMÉNYEK

K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te
2008. ok tó ber 8-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
ok tó ber 8-án ülést tartott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Tá jé koz ta tó a Kö zép-du nán tú li ré gió fog lal koz ta tá -
si, mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek ala ku lá sá ról, ki te kin tés sel
az év el telt idõ sza ká ra,

2. a Ja vas lat a „Ma gyar Pos ta - Szi get vá ri kül de mény
fel dol go zó üzem” el ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci prog ram ad -
di ci o ná lis tá mo ga tá sá ra,

3. a Ja vas lat az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tás ré sze -
ként meg va ló su ló, a fi a ta lok mun ka erõ pi ac cal kap cso la tos 
at ti tûd je it fel tá ró ku ta tás tá mo ga tá sá ra, 

4. a Ja vas lat a „25 év alat ti, szak kép zett ség gel rendel -
kezõ, rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ re giszt rált
ál lás ke re sõk mun ka ta pasz ta lat-szer zé sé nek elõ se gí té sé re”
el nevezésû prog ram tá mo ga tá sá ra, 

5. a „MÁV Rt. át ala ku lá si prog ram ja kap csán
2005-2006-ban vég re haj tás ra ke rü lõ cso por tos lét szám -
csök ken té sek ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa” címû prog ram záró 
szak mai és pénz ügyi be szá mo ló já nak el fo ga dá sa, va la mint

6. a Ja vas lat a „2008. és 2009. évi té li-ta va szi köz mun ka 
prog ram szer ve zé sé re mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sá val
az ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar to zó prog ram sze rû
te vé keny ség gel” el ne ve zé sû prog ram tá mo ga tá sá ra

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. tu do má sul vet te a Kö zép-du nán tú li ré gió fog lal koz ta -
tá si, mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek ala ku lá sá ról, ki te kin tés -
sel az év el telt idõ sza ká ra, szó ló tá jé koz ta tót, ha tá ro zat
nem szü le tett;

2. meg tár gyal ta a „Ma gyar Pos ta - Szi get vá ri kül de -
mény fel dol go zó üzem” el ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci prog -
ram ad di ci o ná lis tá mo ga tá sá ról szó ló elõ ter jesz tést és hoz -
zá já rult a prog ram tá mo ga tá sához [52/2008. (X. 8.) MAT
ha tá ro zat];

3. dön tött az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tás ré sze -
ként meg va ló su ló, a fi a ta lok mun ka erõ pi ac cal kap cso la tos 
at ti tûd je it fel tá ró ku ta tás 7 600 000 fo rint tal tör té nõ tá mo -
ga tá sá ról [53/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat];

4. dön tött a „25 év alat ti, szak kép zett ség gel ren del ke zõ,
rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ re giszt rált ál lás -
ke re sõk mun ka ta pasz ta lat-szer zé sé nek elõ se gí té sé re” el -
ne ve zé sû kí sér le ti prog ram tá mo ga tá sá ról [54/2008.
(X. 8.) MAT ha tá ro zat]; 

5. meg tár gyal ta és el fo gad ta a „MÁV Rt. át ala ku lá si
prog ram ja kap csán 2005-2006-ban vég re haj tás ra ke rü lõ
cso por tos lét szám csök ken té sek ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa”
címû prog ram záró szak mai és pénz ügyi be szá mo ló ját
[55/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat];

6. dön tött a „2008. és 2009. évi té li-ta va szi köz mun ka
prog ram szer ve zé sé re mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sá val az
ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar to zó prog ram sze rû te vé -
keny ség gel” el ne ve zé sû prog ram tá mo ga tá sá ról [56/2008.
(X. 8.) 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., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl
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52/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a „Ma gyar Pos ta - Szi get vá ri kül de mény

fel dol go zó üzem” mun ka erõ-pi a ci prog ram
ad di ci o ná lis tá mo ga 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 a) 2. pont já ban
fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a „Ma gyar Pos ta - Szi get -
vá ri kül de mény fel dol go zó üzem” el ne ve zé sû mun ka -
erõ-pi a ci prog ram tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést
az zal, hogy:

a) a prog ram ba be vo nan dó ál lás ke re sõk leg alább 1/3 ré sze 
a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré szü lõk kö zül ke rül jön ki,

b) a prog ram ba be vo nan dó irá nyí tó lét szám ki vá lasz tá -
sá nál a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõk le gye nek 
elõny ben.

2. Hoz zá já rul, hogy a prog ram 83,2 mil lió Ft-ot ki te võ
költ sé gé bõl a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré -
sze köz pon ti ke re te ter hé re 62,4 mil lió Ft ke rül jön fel hasz -
ná lás ra, eb bõl: 

a) 2009. év ben 52,0 mil lió Ft, 

b) 2010. év ben 10,4 mil lió Ft.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a 2. pont sze rint meg adott összeg gel éven te emel je
meg a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont de -
cent ra li zált fog lal koz ta tá si alap ré szé nek ke re tét.

4. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az adó ter hek vál to zá sa ese tén a mun ka erõ-pi a ci
prog ram költ ség ve té sé nek mó do sí tá sá ról in téz ked jen.

5. Fel ké ri a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pon tot, hogy az 1. pont sze rin ti mun ka erõ-pi a ci prog ram ra
biz to sí tott több let ke re tet az éven te ren del ke zé sé re álló de -
cent ra li zált fog lal koz ta tá si alap ré szen be lül el kü lö ní tet ten
ke zel je.

6. Fel ké ri a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pon tot, hogy a prog ram vég re haj tá sá ról és a pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sá ról 2010. már ci us 31-ig, a prog ram zá rá sá ról
2011. már ci us 31-ig szá mol jon be a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um nak.

7. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a be szá mo lók el fo ga dá sát kö ve tõ en a prog ram meg -
va ló su lá sá ról a Tes tü let kö vet ke zõ ülé sé re nyújt son be elõ -
ter jesz tést.

Hor váth Gá bor s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõ

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

53/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tás
ré sze ként meg va ló su ló, 

a fi a ta lok mun ka erõ -pi ac cal kap cso la tos at ti tûd je it
feltáró kutatás tá mo ga 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 a) 2. pont já ban
fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ja az „If jú ság 2008” el ne ve -
zé sû ku ta tás ré sze ként meg va ló su ló, a fi a ta lok mun ka erõ -
pi ac cal kap cso la tos at ti tûd je it fel tá ró ku ta tás tá mo ga tá sá ra 
vo nat ko zó mó do sí tott elõ ter jesz tést.

2. Dön tött ar ról, hogy a Szo ci á lis és Mun ka ügyi In té zet
(SZMI) ré szé re a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap -
része 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re az 1. pont sze rin ti
ku ta tás ra a ha tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lõ bon tás ban
7,6 mil lió Ft for rást biz to sít. A pénz esz köz felhasználá -
sának ha tár ide je: 2009. feb ru ár 28.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot
(SZMM), hogy

a) kös sön meg ál la po dást az SZMI-vel a 2. pont ban
meg ha tá ro zott pénz összeg fel hasz ná lá sá ra,

b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en szá mol tas sa el az
SZMI-t a ku ta tás meg va ló sí tá sá ról és a pénz esz köz fel -
hasz ná lá sá ról 2009. már ci us 31-ig,

c) az el szá mo lás nak az SZMM ál tal tör té nõ el fo ga dá sát
kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let so ron kö vet -
ke zõ ülé sé re.

4. Egyet ért az zal, hogy a prog ram mó do su lá sa ese tén a
költ ség terv ben elõ irány zott össze get a prog ram vég re haj -
tó ja a prog ra mon be lül az egyes jog cí mek kö zött 10%-ot
meg nem ha la dó mér ték ben a MAT utó la gos tá jé koz ta tá -
sá val át cso por to sít sa.

Hor váth Gá bor s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,

a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõ

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,

a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let az 53/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat hoz

Az „If jú ság 2008” el ne ve zé sû ku ta tás ré sze ként meg va ló su ló, a fi a ta lok mun ka e rõ-pi ac cal kap cso la tos
at ti tûd je it fel tá ró kutatás költségterve

A fel adat meg ne ve zé se
Összeg össze sen

(Ft)

1. Do ku men tum- és ku ta tá si má sod elem zé sek - szak köny vek be szer zé se 60 000

2. 20 db fó kusz cso port meg szer ve zé se al vál lal ko zó igény be vé te lé vel - vá la szo lók to bor zá sa, hely szín
biz to sí tá sa te rem bér let tel

2 285 000

3. Fó kusz cso por tok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges mo de rá tor (al vál lal ko zó, min den egyes cso porthoz) 1 140 000

4. Fó kusz cso por tok le bo nyo lí tá sá nak úti költ sé ge (mo de rá tor, ku ta tó és esz kö zök utaz ta tá sa) 286 000

5. A fó kusz cso por tok elem zé sé hez szük sé ges szö veg hû le ira tok el ké szít te té se 344 000

6. Az If jú ság 2008 ku ta tás ered mé nye i nek be mu ta tá sá hoz kap cso ló dó költ sé gek hez való hozzá -
járulás - ku ta tá si gyors je len tés meg je len te té sé hez (szer kesz té si és nyom da költ sé gek)

630 000

7. Kü lön bö zõ szak mai ta lál ko zók (ku ta tás szak mai elõ ké szí té se, ter ve zé se, va la mint az elem zés so -
rán szük sé ges kon zul tá ci ók so rán) költ sé gei, va la mint hoz zá já ru lás a ku ta tá si záró kon fe ren cia költ -
sé ge i hez 

570 000

8. Szak ér tõk, fel kért ku ta tók rész vé te le a ku ta tás elõ ké szí té sé ben, a meg elõ zõ for rás ku ta tás és má -
sod elem zé sek el ké szí té sé ben, va la mint a fó kusz cso por tos ku ta tás elem zé sé ben és a záró ta nul mány
el ké szí té sé ben (al vál lal ko zó ként)

2 285 000

Össze sen 7 600 000

* * *

846 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 10. szám

54/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a „25 év alat ti, szak kép zett ség gel ren del ke zõ, 
rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ re giszt rált

ál lás ke re sõk mun ka ta pasz ta lat-szer zé sé nek
elõ se gí té se” elnevezésû program támogatására

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 „25 év alat ti, szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ, rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü -
lõ re giszt rált ál lás ke re sõk mun ka ta pasz ta lat-szer zé sé nek
elõ se gí té sé re” el ne ve zé sû kí sér le ti prog ram in dí tá sá ra be -
nyúj tott elõ ter jesz tést.

2. Dön tött ar ról, hogy az 1. pont sze rin ti prog ram meg va -
ló sí tá sá hoz a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) fog lal koz ta tá si
alap ré sze 2009. évi köz pon ti ke re te ter hé re 158,4 mil lió Ft
for rást biz to sít.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy
a Dél-du nán tú li-, Dél-al föl di-, Észak-al föl di- és Észak-ma -
gyaror szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok nak a havi
pénz igény lé sek alap ján - az Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis
Hi va tal (FSZH) ál tal meg kül dött re gi o ná lis ke ret szá -
mok/össze gek fi gye lem be vé te lé vel - biz to sít sa a tá mo ga -
tá si össze ge ket az MPA 2009. évi fog lal koz ta tá si alap -
része köz pon ti ke re té bõl.

4. Fel ké ri az FSZH-t, hogy 

a) a prog ram vég re haj tá sá val kap cso la tos ko or di ná ci ós
fel ada to kat lás sa el,

b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en, 2009. szep tem ber
30-ig ké szít sen be szá mo lót, és an nak el fo ga dá sát köve -
tõen nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let so ron kö vet ke zõ
ülé sé re.

Hor váth Gá bor s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõ

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

55/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat
Elõ ter jesz tés a „MÁV Rt. át ala ku lá si prog ram ja

kap csán 2005-2006-ban vég re haj tás ra ke rü lõ
cso por tos lét szám csök ken té sek ke ze lé sé nek

tá mo ga tá sa” címû prog ram záró szak mai és pénz ügyi 
beszámolójának elfogadásáról

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 „MÁV Rt. át ala ku lá si
prog ram ja kap csán 2005-2006-ban vég re haj tás ra ke rü lõ
cso por tos lét szám csök ken té sek ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa”
címû tá mo ga tá si prog ram záró szak mai és pénz ügyi be szá -
mo ló já nak el fo ga dá sá ról szó ló elõ ter jesz tést, az zal hogy a
tá mo ga tá si prog ram ról ké szí tett ha tás vizs gá lat pénz ügyi
el szá mo lá sá ról és szak mai ta pasz ta la ta i ról ké szít sen a
MAT ré szé re tá jé koz ta tást 2009. már ci us 15-ig.

2. meg ál la pít ja, hogy az OFA a prog ram ma rad vány -
össze gét: 44 132 307 Ft-ot az MPA Ma gyar Ál lam kincs -
tár ban ve ze tett szám lá já ra a záró be szá mo ló MAT ál ta li el -
fo ga dá sát kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les vissza utal ni.

Hor váth Gá bor s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõ

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

* * *

56/2008. (X. 8.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a „2008. 2009. évi té li-ta va szi köz mun ka

prog ram szer ve zé sé re mun ka nél kü li ek
fog lal koz ta tá sá val az ön kor mány za tok fel adat kö ré be

tar to zó prog ram sze rû te vé keny ség gel” elnevezésû
program támogatására

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 „2008. és 2009. évi té -
li-ta va szi köz mun ka prog ram szer ve zé se mun ka nél kü li ek
fog lal koz ta tá sá val az ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar -
to zó prog ram sze rû te vé keny ség gel” el ne ve zé sû prog -
ramról szó ló elõ ter jesz tést.

2. Dön tött ar ról, hogy az 1. pont ban el fo ga dott prog ram
fi nan szí ro zá sá ra a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) ki adá si elõ -
irány za tai kö zöt ti át cso por to sí tás sal az MPA 2008. évi
„Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok” ki adá si elõ irány zat 
köz pon ti ke re te ter hé re 1 000,0 mil lió Ft-ot biz to sít.

3. Amennyi ben az „Út a mun ká hoz” köz fog lal koz ta tá si
prog ram be ve ze té sé vel kap cso la tos jog sza bá lyok ha tály ba 
lép nek, a tá mo ga tá si összeg bõl a köz mun ka prog ra mok tá -
mo ga tá si rend jé rõl szó ló 49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let 
3. § (2) be kez dé se d) és f) pont ja sze rin ti költ sé gek re for rás 

csak azon ön kor mány za tok ré szé re biz to sít ha tó, akik az
„Út a mun ká hoz” köz fog lal koz ta tá si prog ram ban is részt
kí ván nak ven ni.

4. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy 

a) in téz ked jen az MPA 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és
kép zé si tá mo ga tá sok” ki adá si elõ irány zat, ezen be lül a
köz pon ti ke ret 1 000,0 mil lió Ft. összeg gel tör té nõ csök -
ken té sé rõl és az MPA 2008. évi „Köz mun ka cél já ra pénz -
esz köz át adás” ki adá si elõ irány zat azo nos összeg gel tör té nõ
egy ide jû meg eme lé sé rõl,

b) kös sön meg ál la po dást a Köz mun ka Ta nács Tit kár sá -
gá val a 2. pont ban meg ha tá ro zott pénz összeg fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zó an,

c) szá mol tas sa el a Köz mun ka Ta nács Tit kár sá gát az át -
adott pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról 2009. jú ni us 30-ig,

d) ké szít sen elõ ter jesz tést a be szá mo lás el fo ga dá sát kö -
ve tõ en a Tes tü let so ron kö vet ke zõ ülé sé re. 

Hor váth Gá bor s. k., Fe hér Jó zsef s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal rész érõ

Dr. Szé kely Ju dit s. k.,
a kor mány za ti ol dal ré szé rõl

El len jegy zem:

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

K ö z  l e  m é n y

a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl való el til tást el ren de lõ
ha tá ro za tok ról

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 23/2007. (MüK. 9.)
SZMM uta sí tá sa alap ján az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az
alábbi in téz mé nye ket til tot ta el a fel nõtt kép zé si te vé keny ség
gya kor lá sá tól.

HATÁROZAT

A Va dász tár sa sá gok Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Szö vet sé ge (4400 Nyír egy há za, Vö rös marty tér 7/a.) fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz ményt 2008. jú li us 2. nap já tól
2010. jú li us 1. nap já ig  a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl 

el til tom.

A dön tés el len a köz lést kö vetõ nap tól szá mí tott 15 na -
pon be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Jogi Fõ -
osztá lyá hoz cím zett (címe: 1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7.),
de az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont hoz
(címe: 4400 Nyír egy há za, Hõ sök tere 9.) két pél dány ban
be nyúj tott fel leb be zés sel él het.

A ha tá ro zat el le ni fel leb be zés il le té ke: 5000 Ft, azaz öt -
ezer fo rint, ame lyet il le ték bé lyeg for má já ban kell le ró ni.
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INDOKOLÁS

Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont Mun -
ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lyá hoz 2008. jú ni us 12-én a
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Mun ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lya ál tal to váb bí tott be je -
len tés sze rint a me gyei va dász szö vet sé gek rend sze re sen
in dí tot tak 2007. év ben va dász tan fo lya mo kat anél kül, hogy 
a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban
sze re pel tek volna. 

A be ad vány ban fog lal tak ki vizs gá lá sa cél já ból 2008. jú -
li us 2-án el len õr zés ke rült le foly ta tás ra a Vadásztársa -
ságok Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szö vet sé ge (to váb -
bi ak ban: Szö vet ség) szék he lyén, a 4400 Nyír egy há za, Vö -
rös marty tér 7/a. szám alatt. A Szö vet ség tit ká rá nak nyi lat -
ko za ta sze rint mind össze sen egy tan fo lya mot bo nyo lí tot -
tak le a va dász vizs gát le ten ni szán dé ko zók ré szé re, 2007.
de cem ber 2-tól 2008. már ci us 31-ig. A tan fo lyam 52 óra
el mé le ti és 8 óra gya kor la ti óra meg tar tá sát fog lal ta ma gá -
ban. Az adott tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó an do -
ku men tá ció nem állt ren del ke zés re. A tan fo lyam el vég zé -
sé rõl a hall ga tók nem kap tak bi zo nyít ványt, iga zo lást. Va -
dász vizs gát az a sze mély is te het, aki nem vég zi el a fel ké -
szí tõ tan fo lya mot, ha nem ön ál ló an ké szül fel. A Szö vet ség 
tit ká ra el mond ta, hogy nem volt tu do má sa ar ról, hogy az
il le té kes mun ka ügyi köz pont nyil ván tar tá sá ba kell sze re -
pel ni, mint fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény. A fel ké szí tõ
tan fo lya mot azért szer vez ték, mi vel az utób bi idõ ben meg -
nö ve ke dett a va dász bal ese tek szá ma, s így a tan fo lyam
meg tar tá sá val igye kez nek ezen bal ese te ket el ke rül ni.

A fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (továb -
biakban: Fel nõtt kép zé si tv.) 3. § (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja ér tel mé ben a tör vény ha tá lya ki ter jed a fel nõtt kép zé si
te vé keny sé gük kel kap cso lat ban egyéb jogi sze mé lyek re,
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra, egyé ni
vál lal ko zók ra, va la mint ezek fel nõtt kép zé si te vé keny ség
foly ta tá sá ra lét re ho zott tár su lá sa i ra.

A Fel nõtt kép zé si tv. 3. §  (2) be kez dé se sze rint, e tör vény
al kal ma zá sá ban fel nõtt kép zé si te vé keny ség az (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog ala nyok e tör vény nek
meg fe le lõ, sa ját kép zé si prog ram ja alap ján meg va ló su ló
is ko la rend sze ren kí vü li olyan kép zé se, amely cél ja sze rint
meg ha tá ro zott kép zett ség meg szer zé sé re, kom pe ten cia
el sa já tí tá sá ra irá nyu ló ál ta lá nos, nyel vi vagy szak mai
kép zés.

A Fel nõtt kép zé si tv. 29. § 10. pont ja ér tel mé ben kom pe -
ten ci á nak mi nõ sül a fel nõtt kép zés ben részt vett sze mély
is me re te i nek, kész sé ge i nek, ké pes sé ge i nek, ma ga tar tá si,
vi sel ke dé si je gye i nek összes sé ge, amely ál tal a sze mély
ké pes lesz egy meg ha tá ro zott fel adat ered mé nyes tel je sí té -
sé re.

A va dász vizs gá ra fel ké szí tõ tan fo lyam so rán el sa já tí tott 
is me re tek - vad is me ret, fegy ver is me ret, lö vé sze ti gya kor lat -
mind olyan te vé keny sé gek, me lyek egy ér tel mû en kom pe -
ten cia el sa já tí tá sá ra irá nyul nak, füg get le nül at tól, hogy a
Szö vet ség a tan fo lyam el vég zé sé rõl nem ad ki iga zo lást,
csu pán fel ké szí ti a hall ga tó kat a va dász vizs gá ra. 

Az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a Szö vet -
ség nyil ván tar tás nél kül foly tat fel nõtt kép zé si te vé keny sé -
get, mely te vé keny ség a Szö vet ség Alap sza bá lyá ban is
meg ta lál ha tó 2008. jú ni us 19. nap ja óta (a va dász je löl tek
és va dá szok szak mai fel ké szí té se, kép zé se, il let ve to vább -
kép zé se), ezért a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint dön -
töt tem.

Ha tá ro za to mat a Fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör -
vény 10. § (2) és (3) be kez dés alap ján hoz tam meg, mely
ki mond ja, hogy

„(2) … Amennyi ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az
el len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mény az el len õr zés idõ pont já ban nem sze re -
pel a nyil ván tar tás ba - és így te vé keny sé gét jog el le ne sen
végzi -, az in téz ményt el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl.

(3) A (2) be kez dé se sze rin ti in téz mény a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván tar tás ra vo -
nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be.”

Az il le ték mér té két az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tv.
29. § (2) be kez dé se alap ján ha tá roz tam meg. 

Ha tá ro za to mat az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról
szó ló 291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 7. § (1) be kez -
dés 1. pont já ban biz to sí tott ha tás kö röm ben el jár va hoz tam
meg. Il le té kes sé gem alap ja a re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok il le té kes sé gé rõl szó ló 13/2007. (III. 28.) SZMM
ren de let.

A fel leb be zés hez való jo got 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 szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 98. § (1) be kez dé se és a 99. § (1) be kez dé se
alap ján biz to sí tot tam.

Nyír egy há za, 2008. jú li us 28.

Mis kó Ist ván né s. k.,
fõ igaz ga tó

* * *

HATÁROZAT

A Haj dú-Bi har Me gyei Vad gaz dál ko dók és Va dá szok
Szö vet sé ge (4026 Deb re cen, Pé ter fia u. 4.) fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz ményt 2008. jú ni us 23. nap já tól 2010. jú ni us 22.
nap já ig  a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl 

el til tom.
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A dön tés el len a köz lést kö ve tõ nap tól szá mí tott 15 na -
pon be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Jogi Fõ -
osztályá hoz cím zett (címe: 1089 Bu da pest, Kál vá ria tér 7.),
de az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont hoz
(címe: 4400 Nyír egy há za, Ho sök tere 9.) két pél dány ban
be nyúj tott fel leb be zés sel él het.

A ha tá ro zat el le ni fel leb be zés il le té ke: 5000 Ft, azaz öt -
ezer fo rint, ame lyet il le ték bé lyeg for má já ban kell le ró ni.

In do ko lás

Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont Mun -
ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lyá hoz 2008. jú ni us 12-én a
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Mun ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lya ál tal to váb bí tott be je -
len tés sze rint a me gyei va dász szö vet sé gek rend sze re sen
in dí tot tak 2007. év ben va dász tan fo lya mo kat anél kül, hogy 
a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban
sze re pel tek vol na. 

A be ad vány ban fog lal tak ki vizs gá lá sa cél já ból 2008. jú -
ni us 23-án el len õr zést foly tat tunk le a Haj dú-Bi har Me -
gyei Vad gaz dál ko dók és Va dá szok Szö vet sé ge (továb -
biakban: Szö vet ség) szék he lyén, a Deb re cen, Pé ter fia u. 4.
szám alatt. A Szö vet ség kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta sze -
rint mind össze sen egy tan fo lya mot bo nyo lí tot tak le a va -
dász vizs gát le ten ni szán dé ko zók ré szé re, 2008. feb ru ár
1-jé tõl 2008. má jus 26-ig. A tan fo lyam 50 óra el mé le ti
és 50 óra gya kor la ti óra meg tar tá sát fog lal ta ma gá ban.
Az adott tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó an do ku -
men tá ció nem állt ren del ke zés re. A tan fo lyam el vég zé sé -
rõl a hall ga tók nem kap nak bi zo nyít ványt, iga zo lást. Elõ -
ad ta to váb bá, hogy va dász vizs ga le té te lé nek nem fel té te le
a fel ké szí tõ tan fo lyam el vég zé se, az a sze mély is te het va -
dász vizs gát, aki ön ál ló an ké szül fel, ezért volt ab ban a tu -
dat ban, hogy a va dász vizs gá ra fel ké szí tõ tan fo lyam nem
fel nõtt kép zés. Tu do má sa sze rint a va dász vizs ga bi zo nyít -
vány meg szer zé se nem szá mít szak ké pe sí tés nek és az ál la -
mi lag nyil ván tar tott szak ké pe sí té sek kö zött sem sze re pel,
ez csak hob bi szin tû sport, ami nek a fel té te le a fegy ver -
hasz ná lat, ezért nem gon dol ta, hogy az il le té kes mun ka -
ügyi köz pont nyil ván tar tá sá ban kell sze re pel nie, mint fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mény.

A fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (továb -
biakban: Fel nõtt kép zé si tv.) 3. § (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja ér tel mé ben a tör vény ha tá lya ki ter jed a fel nõtt kép zé si
te vé keny sé gük kel kap cso lat ban egyéb jogi sze mé lyek re,
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra, egyé ni
vál lal ko zók ra, va la mint ezek fel nõtt kép zé si te vé keny ség
foly ta tá sá ra lét re ho zott tár su lá sa i ra.

A Fel nõtt kép zé si tv. 3. §  (2) be kez dé se sze rint, e tör -
vény al kal ma zá sá ban fel nõtt kép zé si te vé keny ség az
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog ala nyok e tör -
vény nek meg fe le lõ, sa ját kép zé si prog ram ja alap ján meg -

va ló su ló is ko la rend sze ren kí vü li olyan kép zé se, amely cél -
ja sze rint meg ha tá ro zott kép zett ség meg szer zé sé re, kom -
pe ten cia el sa já tí tá sá ra irá nyu ló ál ta lá nos, nyel vi vagy
szak mai kép zés.

A Fel nõtt kép zé si tv. 29. § 10. pont ja ér tel mé ben kom pe -
ten ci á nak mi nõ sül a fel nõtt kép zés ben részt vett sze mély
is me re te i nek, kész sé ge i nek, ké pes sé ge i nek, ma ga tar tá si,
vi sel ke dé si je gye i nek összes sé ge, amely ál tal a sze mély
ké pes lesz egy meg ha tá ro zott fel adat ered mé nyes tel je sí té -
sé re.

A va dász vizs gá ra fel ké szí tõ tan fo lyam so rán el sa já tí tott 
is me re tek - vad is me ret, fegy ver is me ret, lö vé sze ti gya kor -
lat - mind olyan te vé keny sé gek, me lyek egy ér tel mû en
kom pe ten cia el sa já tí tá sá ra irá nyul nak, füg get le nül at tól,
hogy a Szö vet ség a tan fo lyam el vég zé sé rõl nem ad ki iga -
zo lást, csu pán fel ké szí ti a hall ga tó kat a va dász vizs gá ra. 

A ha tó sá gi el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a
Szö vet ség a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván -
tar tá sá ban nem sze re pelt, még is foly ta tott fel nõtt kép zé si
te vé keny sé get, ezért a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint 
dön töt tem.

Ha tá ro za to mat a Fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör -
vény 10. § (2) és (3) be kez dés alap ján hoz tam meg, mely
ki mond ja, hogy

„(2) … Amennyi ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az
el len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy a fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mény az el len õr zés idõ pont já ban nem sze re -
pel a nyil ván tar tás ba - és így te vé keny sé gét jog el le ne sen
vég zi -, az in téz ményt el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé keny ség tõl.

(3) A (2) be kez dé se sze rin ti in téz mény a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván tar tás ra vo -
nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be.”

Az il le ték mér té két az il le té kek rõl szó ló 1990. évi
XCIII. tör vény 29. § (2) be kez dé se alap ján ha tá roz tam meg.

Ha tá ro za to mat az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról
szó ló 291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 7. § (1) be kez -
dés 1. pont já ban biz to sí tott ha tás kö röm ben el jár va hoz tam
meg. Il le té kes sé gem alap ja a re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok il le té kes sé gé rõl szó ló 13/2007. (III. 28.) SZMM
ren de let.

A fel leb be zés hez való jo got 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 szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 98. § (1) be kez dé se és a 99. § (1) be kez dé se
alap ján biz to sí tot tam.

Nyír egy há za, 2008. jú li us 28.

Mis kó Ist ván né s. k.,
fõ igaz ga tó
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K ö z  l e  m é n y

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

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

Sor szám
Rész-szak ké pe sí tés/

azo no sí tó szá ma
Rész-szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se
Jó vá ha gyá si szám

1. 52 347 03 0100 31 01
Szá mí tó gé pes adat rög zí tõ
(ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ré szé re)

12723-1/2008. (IX. 26.)

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

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

A meg ren de lé se ket az NSZFI Do ku men tá ci ós Osz tály 1085 Bu da pest, Ba ross u. 52. le ve le zé si cím re le het meg -
külde ni.
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TÁJÉKOZTATÁSOK

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. má jus 15-i ülé sé rõl

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2008. má jus 15-i
ülé sén be mu tat ko zott az Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té -
ri um új ve ze tõ je, Szûcs Eri ka mi nisz ter asszony, és az
egész ség ügyi tár ca új ve ze tõ je: Dr. Székely Tamás mi -
niszter úr.

Na pi rend elõtt a mun kál ta tói ol dal a té má ban már ko ráb -
ban meg kez dett tár gya lá sok ra hi vat koz va - fel ve tet te az
OÉT-ben tag ság gal ren del ke zõ mun kál ta tói szer ve ze tek nek
egy kö zös szék ház ban tör té nõ el he lye zé sé nek szük séges -
ségét. Eh hez kér te a kor mány se gít sé gét.

A mun ka vál la lói ol dal sé rel mez te, hogy nem tör tént
egyez te tés az OÉT fó ru ma in a hu mán ge ne ti kai ada tok vé -
del mé rõl, a hu mán ge ne ti kai vizs gá la tok és ku ta tá sok, va la -
mint a bio ban kok mû kö dé sé nek sza bá lya i ról szó ló, az Or -
szág gyû lés ál tal a kö zel múlt ban el fo ga dott 2008. évi XXI.
tör vény rõl. Az ol dal ál lás pont ja sze rint a jog sza bály ban té -
te le sen meg kel lett vol na til ta ni a mun kál ta tók szá má ra az
ada tok hoz való hoz zá fé rést.

A kor mány za ti ol dal ígé re tet tett arra, hogy szak ér tõi
egyez te tés ke re té ben meg tár gyal ják a té mát.

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács meg vi tat ta az új
Pol gá ri Tör vény könyv - mun ka vi lá gát érin tõ - ter ve ze té rõl 
ké szült elõ ter jesz tést. A kor mány za ti ol dal az elõ ter jesz tést 
szó ban ki egé szít ve, tá jé koz ta tat ta a tár gya ló ol da la kat az
elõ ter jesz tés tár gya lá sá nak üte me zé sé rõl. Az elõ ze tes üte -

me zés sze rint - kel lõ fel ké szü lés után - vár ha tó an 2010. ja -
nu ár 1-jé tõl lép het ha tály ba az Új Pol gá ri Tör vény könyv.

A mun ka vál la lói ol dal tá mo gat ta az új Pol gá ri Tör -
vény könyv ter ve ze tét. A har ma dik sze mély nek oko zott
kár ese té ben olyan sza bá lyo zást tar ta na el fo gad ha tó nak,
amely a Mun ka Tör vény köny ve ide vo nat ko zó sza bá lya i -
val össz hang ban fo gal ma zó dik meg. Szük sé ges nek tart ja
és tá mo gat ja az elekt ro ni kus nyil ván tar tás, és ál ta lá ban a
nyil ván tar tás rend sze ré nek fej lesz té sét, hogy az ál la mi in -
téz mények ben meg lé võ hi va ta los nyil ván tar tá sok ada ta it ne
legyen szük sé ges újra és újra meg kül de ni ük az egyes
ügyek ben érin tett szer ve ze tek nek.

A mun kál ta tói ol dal sze rint na gyon fon tos sze re pük van
az elõ ter jesz tés ben a szer zõ dés sza bad sá gát erõ sí tõ, a gaz -
dál ko dó szer ve ze tek ver seny ké pes sé gét elõ se gí tõ sza bá -
lyok nak. Az ol dal fel ve tet te, hogy az al kal ma zott mun ka vi -
szo nyá val össze füg gés ben a har ma dik sze mély nek oko zott
kár kö ré ben az egye tem le ges mun kál ta tói és munka vál -
lalói fe le lõs ség he lyett a mun kál ta tó nak csak mö göt tes fe -
le lõs sé ge le gyen. Szük sé ges nek tart ja az el já rá sok so rán
az elekt ro ni kus mód sze rek mi e lõb bi tel jes körû meg va ló -
sí tá sát.

A kor mány za ti ol dal ré szé rõl az igaz ság ügy-mi nisz ter a 
mun kál ta tói ol dal ja vas la tá ra re a gál va el mond ta, hogy né -
hány kü lön tör vény mó do sí tá sa is szük sé ges az Új Ptk ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ vál toz ta tá sok hoz. Ezek elõ ké szí té se
is fo lya mat ban van. Vár ha tó an õsszel ke rül sor a ter ve -
zetek tár gya lá sá ra.

Az elekt ro ni kus el já rás mód tel jes körû meg va ló sí tá sá -
val kap cso lat ban kö zöl te, hogy az ál lam nak kö te les sé ge a
ha té kony, meg fe le lõ szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, a mun ká -
la tok fo lya mat ban van nak.



A kor mány zat je lez te, hogy - erre vo nat ko zó igény ese tén -
nyi tott a to váb bi há rom ol da lú kon zul tá ci ó ra .

2. Az OÉT meg tár gyal ta a Kor rup ció El le ni Stra té gi á ról 
szó ló elõ ter jesz tést. A na pi rend elõ ter jesz tõ je az igaz ság -
ügyi tár ca volt.

A kor rup ció el le ni küz de lem mel kap cso la tos fel ada tok -
ról szó ló 1037/2007. (VI. 18.) Korm. ha tá ro zat sze rint
2007. szep tem be ré ben jött lét re az An ti kor rup ci ós Ko or di -
ná ci ós Tes tü let, amely a ren del ke zés re álló né hány hó nap
alatt egy, a kér dést rö vid tá von re á li san ke ze lõ, il let ve a to -
váb bi hosszú távú mun ka alap ját ké pe zõ stra té gi át dol go -
zott ki. En nek a vi tá ja kez dõ dik most. A stra té gia el sõ sor -
ban a köz szfé rát érin tõ hi va ta li kor rup ci ó ra, va la mint a po -
li ti kai és gaz da sá gi kor rup ció hi va ta li kor rup ci ó val össze -
füg gõ ha tár te rü le te i re kon cent rál. Cél ja a jog ál la mi ság
(pri vát szfé ra vé del mé nek elve) meg õr zé se. A stra té gia rö -
vid tá von, 2009-ig négy pri o ri tást ha tá roz meg: a kam pány -
fi nan szí ro zás, a köz be szer zés, az uni ós for rá sok fel hasz ná -
lá sa és a he lyi ha tó sá gi en ge dé lyek ki adá sa so rán je lent ke -
zõ kor rup ció igé nyel azon na li be avat ko zást. A stra té gia el -
fo ga dá sá hoz or szág gyû lé si ha tá ro za tot kell al kot ni.

A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint ál lan dó erõ fe -
szí té se ket kell ten ni a kor rup ció vissza szo rí tá sá ra. A szak -
szer ve ze ti szö vet sé gek ké szek a szük sé ges lé pé sek rõl to -
vább tár gyal ni, részt ven ni az egyes, e te kin tet ben mó do sí -
tás ra szo ru ló tör vé nyek át te kin té sé ben. Ké szek ja vas la to kat
ten ni an nak ér de ké ben, hogy meg vál toz zon a po li ti kai elit
ma ga tar tá sa, ér vé nye sül jön kö rük ben az ön ér dek korlá -
tozása, és a sa ját hasz nuk kal való tö rõ dés he lyé be a rá szo -
ru lók kal való tö rõ dés, a mél tá nyo sabb és igaz sá go sabb el -
osz tá si rend lép jen. 

A mun kál ta tói ol dal sze rint, a gaz da sá gi éle tet át szö võ
kor rup ció mára a ver seny ké pes ség és a fej lõ dés gát já vá
vált. Ál lás pont ja sze rint a sér tet te ket érin tõ köz vet len kár -
oko zá son kí vül a köz ve tett kár is je len tõs. Ja va sol ta, hogy
a stra té gia he lyez zen na gyobb hang súlyt a po li ti kai kor -
rup ció el le ni fel lé pés re is. Meg íté lé se sze rint a tár sa da lom
kö zöm bös sé ge az ed dig nap fény re ke rült ese tek ben a fe le -
lõs ség re vo nás el ma ra dá sá ra ve zet he tõ vissza. Ja va sol ta a
de fi ní ció pon to sí tá sát, a stra té gia to váb bi ada tok kal való
ki egé szí té sét.

Az elõ ter jesz tõ az el hang zott ész re vé te lek re re a gál va
kö zöl te, hogy egyet ért a hoz zá szó lók kal, s pon to san az az
anyag cél ja, hogy meg fé kez ze, fel szá mol ja a kor rup ci ót.
Is mer tet te, hogy kész a cse lek vé si terv ki egé szí té sé re, s je -
lez te a tár gya ló ol dal nak, hogy szí ve sen fo gad szö veg sze -
rû ja vas la to kat.

3. A köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról az igaz ság ügyi mi nisz ter el mond ta, a
mó do sí tás sal az egyik fõ cél, a kel lõ át lát ha tó ság hi á nya
mi at ti vélt vagy va lós kor rup ci ós le he tõ sé gek kor lá to zá sa.

Más részt gyor sab ban bo nyo lít ha tó vá kí ván ják ten ni a köz -
be szer zé se ket, az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció se gít sé gé -
vel. Rö vi dí tik a ha tár idõ ket, a bí ró sá gi jog or vos lat hoz ha -
tár idõ ket ír nak elõ. Cél to váb bá a je len leg in do ko lat la nul
bo nyo lult rend szer egy sze rû sí té se.

A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint arra kell fó ku -
szál ni, hogy a köz a leg ked ve zõbb áron kap jon meg bíz ha tó 
mi nõ sé get. Je len leg a köz be szer zé si el já rá sok gyak ran pa -
zar ló ak, pél dá ul az elõ írt hosszú távú szer zõ dé sek mi att a
gyors ár vál to zá so kat mu ta tó elekt ro ni ka te rü le tén. Sok -
szor a meg bíz ha tó mi nõ ség sem ga ran tált, lásd az út épí té -
sek ide vo nat ko zó ese te it. Az ol dal el vár ja, hogy ne le gyen
be fo gad ha tó a ki rí vó an ér ték arány ta lan pá lyá zat, s a pá lyá -
za tok ban a mun ka bé rek csak a hi va ta los mér té kek be tar tá -
sa mel lett sze re pel hes se nek. Fon tos nak tart ja, hogy a ren -
de zett mun ka ügyi kap cso la tok elõ írá sai már a pá lyá za ti ki -
írá sok ban je len je nek meg, to váb bá, hogy azok a cé gek,
ame lyek nél ér vé nyes kol lek tív szer zõ dés, il let ve rá juk ér vé -
nyes ki ter jesz tett kol lek tív szer zõ dés van, elõny höz jus sa -
nak. Az ol dal fel ve tet te: in do kolt nak tar ta ná, hogy a mun ka -
vál la lói ol dal kép vi se lõ je is mét he lyet kap jon a Köz be -
szerzési Ta nács ban.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok fi gye lem be vé te lé nél a tár sa dal mat fo lya ma -
to san sér tõ, ki ját szó mun kál ta tó kat kel le ne bün tet ni, a ki -
sebb hi bát, té ve dést nem. A 20 szá za lé kos bír sá got az ol dal 
túl ma gas nak tart ja. Ki fo gás ol ta, hogy a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság man dátuma a je len le gi sza bá lyo zás sze rint
vég te len, és ál lás pont ja sze rint az erõ for rást nyúj tó szer ve -
ze tek be vo ná sa vissza élés re ad le he tõ sé get. 

A kor mány za ti ol dal öröm mel kons ta tál ta, hogy a cé lo -
kat il le tõ en tel jes egyet ér tés mu tat ko zott a tár gya ló ol da lak 
ré szé rõl. A Köz be szer zé si Dön tõ bí ró ság gal kap cso la tos
fel ve té se ket el fo gad ta.

Az IRM tár ca ve ze tõ je ígé re tet tett arra, hogy a mun ka -
vál la lói ol dal kép vi se lõ je is mét he lyet kap hat a Köz be szer -
zé si Ta nács ban.

4. A pénz ügyi tár ca elõ ter jesz té se alap ján az OÉT tá jé -
koz ta tást ka pott az „Új Tu laj do no si Prog ram” szak mai ter -
ve zet rõl. A prog ram fõ cél ja a la kos ság be fek te té si ked vé -
nek nö ve lé se. En nek egyik for má ja le het ne az ár fo lyam -
nye re ség aló li men tes ség öt éves rész vény bir tok lás ese tén.
Egy má sik le he tõ ség a rész vé nyek ár fo lya má nak tíz szá za -
lé kos be fi ze té se ese tén há rom éves, ka mat men tes rész let fi -
ze té si ked vez mény. Egy har ma dik faj ta ked vez mény, hogy 
a rész vé nyek há rom éves tar tá sa után min den 10. rész vény
után egy bo nusz rész vényt le het majd kap ni. A prog ram
ke re té ben az ál lam vissza vá sár lá si ga ran ci át vál lal más fél
éven be lül, a ki bo csá tá si ár fo lya mon. 2009. I. ne gyed évé ben
vár ha tó az elsõ köt vény ki bo csá tás.

A ter vek sze rint e rész vé nyek kel kap cso la tos szám la ve -
ze tés in gye nes lesz.
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A mun ka vál la lói ol dal az „Új Tu laj do no si Prog ram”
címû szak mai ter ve zet alap ve tõ cél ja i val egyet ért ve több,
ide vo nat ko zó kér dés gon dos ke ze lé sé re is fel hív ta a fi -
gyel met. Azon ban a szak szer ve ze tek ál lás pont ja sze rint
sem mi kép pen sem sza bad a Prog ram ba be lép ni szán dé ko -
zók ban il lú zi ó kat kel te ni: pld. a ga ran ci á lis tö rek vé sek el -
le né re is lesz bi zony ta lan ság a be vo nás ra ke rü lõ tár sa sá -
gok, va gyon ré szek pi a ci ér té ké nek jö võ be ni ala ku lá sa te -
kin te té ben. Tisz táz ni szük sé ges: a részt ve võk a szó klasz -
szikus ér tel mé ben nem vál nak tu laj do nos sá, ha nem be fek -
te tõk lesz nek, az ér de mi tu laj do no si jo gok va ló sá gos gya -
kor lá sa nél kül. A mun ka vál la lói ol dal fel hív ta a fi gyel met
to váb bá arra, hogy a Prog ram ba be vo nás ra ke rü lõ cé gek
tel jes lis tá ját elõ re köz zé kel le ne ten ni. Igé nyel te, hogy az
érin tett tár sa sá gok al kal ma zot tai szá má ra biz to sí tott le -
gyen a ked vez mé nyes tu laj don szer zés a ko ráb ban szo ká -
sos rend sze rint, amely nek el kell vál nia az Új Tu laj do no si
Prog ram ál tal biz to sí tott tu laj don szer zé si for mák tól. Az ol -
dal el fo gad ha tat lan nak tar ta ná a Re gi o ná lis Víz mû vek be -
vo ná sát az ér té ke sí té si kör be, és összes sé gé ben is fon tos -
nak tart ja a tar tós ál la mi tu laj don kö ré be so rolt va gyon tár -
gyak szi go rú an e kör ben tar tá sát hosszú tá von is. Az ol dal
igé nyel te, hogy a Prog ram ki dol go zá sá nak min den lé -
nye ges ele me ke rül jön az OÉT fó ru ma elé.

A mun kál ta tói ol dal el vi leg tá mo gat ha tó nak tart ja a
prog ra mot, mely kö rül be lül 70 ezer ál lam pol gárt érint het.
Vé le mé nye sze rint azon ban vár ha tó an több lesz a ne ga tív,
mint a po zi tív ha tá sa. Fel ve tet te, mennyi be fog ke rül ni a
költ ség ve tés nek a prog ram meg is mer te té se a tár sa da lom -
mal, az elõ ké szí té se, a ked vez mé nyek biz to sí tá sa. 

A kor mány za ti ol dalt vá la szá ban ki fej tet te, hogy a kor -
mány cél ja el sõ sor ban a tu laj do ná ban lévõ tár sa sá gok ki -
sebb sé gi ré sze se dé sé nek ér té ke sí té se (ez nem kár pót lás, ez 
tech ni ká já ban és tar tal má ban is egé szen más). Szán dé ka az 
együtt mû kö dés fenn tar tá sa és a fel té te lek meg te rem té se,
biz to sí tá sa. A ked vez mé nyek kel is szá mol nak, ezek szink -
ron ban van nak a kon ver gen cia prog ram mal.

5. Elõ ter jesz tés a vegy ipar ban és más ága za tok ban dol -
go zó mun ka vál la lók mun ka vé del mé nek biz to sí tá sá ról a
heti 36 órás mun ka idõ el tör lé sét kö ve tõ hely zet ben cím -
mel a mun ka vál la lói ol dal elõ ter jesz té sé re ke rült sor.

A mun ka vál la lói ol dal szó vi võ je fel hív ta a fi gyel met
arra, hogy azok ban a ve szé lyes mun ka kö rök ben, ahol az
Al kot mány bí ró ság dön té se ér tel mé ben jú ni us 30-ával meg -
szûnik a ked vez mé nyes, 36 órás mun ka hét, mint egy
húszezer fõ dol go zik ne héz mun ka kö rül mé nyek kö zött.
Fur csáll ta, hogy az Al kot mány bí ró ság a hoz zá be ér ke zett
mun káltatói fo lya mod vány ra vá la szul szo kat la nul gyor san 
hoz ta meg dön té sét. Ki emel te, hogy az Al kot mány bí ró ság
for mai okok ra hi vat koz va szün tet te meg a ko ráb bi, vo nat -
ko zó jog sza bály idõ be ni ha tá lyát, és idõt biz to sí tott a jog -
al ko tók nak a meg fe le lõ sza bá lyo zás ki ala kí tá sá ra. Hang -
sú lyoz ta, hogy a mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint a

Kor mányt ter he li a fe le lõs ség, ha nem szü le tik idõ ben
- 2008. jú li us 1-jei ha tály ba lé pés sel - meg fe le lõ jog sza bály.

A kor mány za ti ol dal to váb bi szak ér tõi egyez te tést ja va solt
e té má ban.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. jú ni us 13-i ülé sé rõl

A na pi ren di pon tok tár gya lá sa elõtt a szo ci á lis part ne rek 
kér tek szót.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, hogy a mun ka-al kal mas -
sá gi vizs gá lat költ sé ge it - az uta zá si költ sé get is - az egész -
ség biz to sí tás fi nan szí roz za.

Ké ré se, hogy a fog lal ko zás egész ség ügyi alap el lá tást
kor lá to zó ren del ke zés re vo nat ko zó rész ke rül jön ki a ter -
ve zet bõl. 

Ál lás pont ja, hogy a be fi ze tett mun ka adói já ru lék ezek -
nek a szol gál ta tá sok nak a fi nan szí ro zá sá ra fe de ze tet biz -
tosít.

A mun ka vál la lói ol dal a kér dés sel a kö zel jö võ ben az
OÉT elé ke rü lõ mun ka vé del mi té mák tár gya lá sa so rán
kíván fog lal koz ni.

A kor mány za ti ol dal a té mát írá sos elõ ter jesz tés nél kül
nem tar tot ta ér dem ben tár gyal ha tó nak. 

A mun ka vál la lói ol dal há rom té ma kör ben kért szót na -
pi rend elõtt.

1. Az ol dal em lé kez te tett arra, hogy az Eu ró pai Unió
Fog lal koz ta tá si, Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Fo gyasz tó vé -
del mi Ta ná csa (EPSCO) 2008. jú ni us 9-10-i ülé sén na pi -
rend re tûz te a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról
szó ló 2003/88/EK irány elv mó do sí tá sát elõ irá nyo zó ter ve -
ze tet, amely nek ér tel mé ben akár a hat van órát is meg ha -
lad hat ná a heti mun ka idõ, amennyi ben a mun ka vál la ló
hoz zá já rul a túl mun ká hoz (opt-out). A ha zai szak szer ve ze -
tek ezt a ter ve ze tet ha tá ro zot tan el uta sí tot ták, te kin tet tel
arra, hogy a ma gyar mun ka vál la lók nin cse nek olyan al ku -
po zí ci ó ban a mun kál ta tók kal szem ben, amely ben va ló ban
sza bad aka ra tuk sze rint dönt het né nek a túl mun ka vál la lá -
sá ról, to váb bá az ilyen mér té kû túl mun ka fo ko zott egész -
ség ügyi koc ká za tot rejt, és ne ga tív csa lá di, tár sa dal mi ki -
ha tá sai is van nak. A szak szer ve ze tek kér dést tet tek fel a
kor mány je len lévõ kép vi se lõ i hez arra vo nat ko zó an, hogy
az EPSCO vi tá já ban a kor mány kép vi se le té ben részt vett
ma gyar kül dött mi lyen mó don fog lalt ál lást a vi tá ban, és
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tol má csol ta-e a ha zai szak szer ve ze tek el uta sí tó ál lás pont -
ját. Je lez ték to váb bá, hogy az opt ou tot tar tal ma zó ter ve zet 
eu ró pai par la men ti meg sza va zá sa el len min dent el kö vet -
nek, és arra kér ték a kor mány kép vi se lõ it is, hogy min dent
te gye nek meg a ja vas lat leszavazása érdekében. 

A kor mány za ti ol dal kép vi se lõ je vá la szá ban tá jé koz tat -
ta az OÉT-t az ülés rõl. Is mer tet te, hogy Por tu gá lia, Spa -
nyol or szág, Gö rög or szág, Bel gi um, Cip rus és Ma gyar or -
szág nem tá mo gat ta a ja vas la tot, de ez zel az ál lás pont tal
ki sebb ség ben ma rad tak. 5 tag ál lam (Spa nyol or szág, Gö -
rög or szág, Bel gi um, Cip rus és Ma gyar or szág) kö zö sen ki -
adott egy dek la rá ci ót, amely ben be mu tat ják az ér ve i ket, és
ja va sol ják, hogy 3 év áll jon ren del ke zés re, a jog har mo ni -
zá ci ó ra.

2. A mun ka vál la lói ol dal ag go da lom ra okot adó nak tar -
tot ta a „se gé lyért mun kát” alap el vet. A szak szer ve ze tek ál -
lás pont ja sze rint is az a kí vá na tos, hogy az em be rek mun -
ká ból és ne se gé lyek bõl él je nek, ugyan ak kor fel hív ták a fi -
gyel met arra, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély sok eset -
ben utol só se gít ség ként szol gál. A kér dés kör meg ol dá sa
ál lás pont juk sze rint komp lex meg kö ze lí tést igé nyel: így a
mun ká ra ösz tön zés sel egy idõ ben el en ged he tet len a be tölt -
he tõ mun ka he lyek, a szak kép zés és a meg fe le lõ bé re zés
biz to sí tá sa is. Az ide vo nat ko zó ha zai és nem zet kö zi jogi
elõ írá sok be tar tá sá val egy idõ ben az ol dal tár sa dal mi vi tát
tart szük sé ges nek a té má ról, ahol egyez sé get le het köt ni a
meg fe le lõ megoldásról.

A kor mány za ti ol dal tá jé koz tat ta a plé nu mot, hogy az
„Út a mun ká hoz” prog ram kon cep ci ó ját s nor ma szö ve gét
is tár gyal ta az OÉT mind bi zott ság ban, mind ple ná ris
ülésen, a jö võ ben is egyez tet ni kí ván a szo ci á lis part ne -
rek kel. A Kor mány bár mi lyen kény szer mun ka le he tõ sé gé -
tõl elzár kó zik, a mun ká ra ösz tön zés re vi szont szük ség van. 
A Kor mány nem kí ván olyan ja vas la tot ten ni, amely a szo -
ci á lis el lá tó rend szer sta bi li tá sát ve szé lyez tet né. A cél:
érjen meg mun kát vál lal ni, in kább, mint se gély bõl élni.

3. A mun ka vál la lói ol dal pél da nél kü li nek és el fo gad -
hatat lan nak ne vez te azt az ILO kon fe ren ci án el mon da ni
szán dé ko zott, és szé les kör ben is mert té vált, majd csak
rész ben kor ri gált hoz zá szó lást, amely ben a ha zai mun kál -
ta tók kép vi se lõ je a kö zel múlt ma gyar sztrájk-ese mé nye i re
utal va a ha zai szak szer ve ze te ket sú lyo san sér tõ jel zõk kel
il let te. 

A mun kál ta tói ol dal je lez te, hogy az ülé sen el hang zot -
tak ról nem áll ren del ke zé sé re pon tos in for má ció, ezért ja -
va sol ta, hogy az ügyet az ILO Ta nács vizs gál ja meg.

A kor mány za ti ol dal tá mo gat ta a mun kál ta tói ol dal ja -
vas la tát. Hang sú lyoz ta: fon tos, hogy min dig az ol da lon
egyez te tett ál lás pont han goz zék el a jö võ ben.

A na pi rend elõt ti hoz zá szó lá so kat kö ve tõ en sor ke rült a
tárgy so ro zat meg vi ta tá sá ra.

1. Az OÉT ple ná ris ülé se meg tár gyal ta a Mó do sí tott
Szo ci á lis Kar ta el fo ga dá sá ról szó ló elõ ter jesz tést. 

A kor mány za ti ol dal is mer tet te a ra ti fi ká lás ra ja va solt
cik ke lye ket.

A mun ka vál la lói ol dal je lez te, hogy a szak szer ve ze tek
nem elé ge det tek az zal az el kö te le zett ség gel, amellyel a
kor mány az egyez mény ra ti fi ká lá sa kor dön tött ar ról, hogy
az egyez mény ben fog lalt összes gaz da sá gi és szo ci á lis jog
kö zül azok mely ré szét fo gad ja el ma gá ra néz ve kö te le zõ -
nek. Az ol dal ki fe jez te azt a re mé nyét, amely sze rint a ha -
zai kö rül mé nyek kö zött biz to sí tott szo ci á lis jo gok bõ ví té se 
a kö zel jö võ ben meg kez dõd het, és ért he tet len nek mi nõ sí -
tet te, hogy azon cik ke lyek ra ti fi ká lá sát sem jel zi az elõ ter -
jesz tés, ame lyek ha zai tel je sí té sé nek fel té te lei már je len leg 
is adot tak. Az ol dal konk ré tan is sür get te a 4-es, 7-es,
10-es, 12-es, 18-as, 25-29-es, va la mint a 31-es cik ke lyek
ra ti fi ká lá sát, azt, hogy az azok ban fog lalt jo go sít vá nyok
ér vé nye sü lé se ér de ké ben a kor mány zat a jog esz kö ze i vel
is ösz tö nöz ze a ha zai tár sa da lom és gazdaság szereplõit.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te: az op ti má lis mi ni mum ra
való tö rek vés sel ért egyet, és vé le mé nye sze rint nem sza bad
bizony ta lan nak tûnõ cik ke lyek ra ti fi ká lá sát vál lalni.
A mun ka vál la lói ja vas la to kat bi zott sá gi tár gya lá so kon ja -
va sol ta meg vi tat ni.

A kor mány za ti ol dal az ész re vé te lek re re a gál va is mer -
tet te, hogy a Kor mány pil la nat nyi lag nem lát le he tõ sé get a
mun ka vál la lói ol dal ja vas la tá nak el fo ga dá sá ra. Ez vi szont
nem je len ti azt, hogy szak ér tõi egyez te té sek ne kez dõd het -
né nek a ra ti fi ká lás ra ja va solt cik ke lyek rõl. Az elõ ter jesz -
tés rész le te sen, cik ke lyen ként elem zi, hogy mi ért nincs
lehetõs ég pil la nat nyi lag az adott cik kely ra ti fi ká lá sá ra.
A ra ti fi kál ha tó ság fel té te le it elõ ször meg kell te rem te ni.

Ja va sol ta, hogy a bi zott sá gok ban foly ta tód jon elõ ké -
szítõ mun ka.

2. Az OÉT a mun ka vál la lói ol dal elõ ter jesz té sé ben meg -
vitatta a mun ka vál la lók uta zá si ked vez mé nye i nek vissza -
ál lí tá sá ról szó ló elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal kép vi se lõ je em lé kez te tett arra,
hogy a mun ka vál la ló kat, há zas tár su kat (élet tár su kat) és a
ve lük kö zös ház tar tás ban élõ kis ko rú gyer me ke i ket a vas -
úti köz le ke dés ben ko ráb ban éven te egy al ka lom mal ha -
gyo má nyo san meg il let te öt ven szá za lé kos me net tér ti díj -
ked vez mény. Ezt a gya kor la tot a 85/2007. (IV. 25.) Korm.
ren de let 2007. jú ni us 30-i ha tállyal meg szün tet te. Ez zel
egy idõ ben, az el múlt év ben a mun ka vál la lók re ál jö ve del -
me érez he tõ en csök kent, je len tõ sen meg nõt tek a min den -
na pi élet ben fel me rü lõ, a ház tar tás fenn tar tá sá val, a gyer -
mek ne ve lés sel stb. kap cso la tos költ sé ge ik. Ezt a po zí ció -
vesz tést a mun ka vál la lók és csa lád juk elõ re lát ha tó an még
éve kig nem lesz nek ké pe sek mun ka jö ve del mük bõl kom -
pen zál ni. A mun ka vál la lók rek re á ci ós le he tõ sé ge i nek ja -
ví tá sa, és egy ben az elõ zõ ek sze rin ti hát rá nyos dön tés
meg vál toz ta tá sa ér de ké ben a mun ka vál la lói ol dal úgy lát ja,
hogy meg érett az idõ a 2007. évi in téz ke dés felülvizsgála -
tára. Az uta zá si ked vez mény vissza ál lí tá sá val vár ha tó an
meg nö ve ke dõ utas for ga lom ál lás pont juk sze rint nagy mér -
ték ben kom pen zál ná az eset le ges MÁV be vé tel ki esést.
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A mun kál ta tói ol dal a ja vas la tot el len té tes nek tart ja az
ál ta luk tá mo ga tott fo lya ma tok kal, így a ked vez mé nyek
szû kí té sé vel, az ad mi niszt rá ció csök ken té sé vel, ezért nem
tá mo gat ja.

A kor mány za ti ol dal sze rint nem le het a töb bi uta zá si
ked vez mény kö zül ki ra gad va, a rend szer egé szé nek vizs -
gá la ta nél kül el dön te ni, hogy ak cep tál ják-e a ké rést. Az ol -
dal kez de mé nyez te a ja vas lat összes lé te zõ uta zá si ked vez -
ménnyel együtt tör té nõ át te kin té sét.

3. Az OÉT a mun ka vál la lói ol dal elõ ter jesz té sé ben meg -
tár gyal ta a vegy ipar ban és más ága za tok ban dol go zó mun -
ka vál la lók mun ka vé del mé nek a heti 36-órás mun ka idõ el -
tör lé sét kö ve tõ hely zet ben tör té nõ biz to sí tá sá ról szó ló elõ -
ter jesz tést. A heti 36-órás mun ka idõ el tör lé se ab ból adó -
dik, hogy az Al kot mány bí ró ság 2008. jú ni us 30-i ha tállyal
meg sem mi sí tet te az 1/1990. sz. IKM ren de let ne gye dik
sza ka szát és an nak mel lék le tét, amely az egész ség re ár tal -
mas mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak jo ga it véd te, pld. a
vegy ipar ban és a ko há szat ban. A dön tés in do ko lá sa sze rint 
a jú ni us 30-i ha tár idõ meg je lö lé sé vel az Al kot mány bí ró -
ság meg fe le lõ idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko tó nak az al -
kot má nyos sza bá lyo zás ki ala kí tá sá hoz az érin tett te rü le te -
ken. A mun ka vál la lói ol dal úgy lát ta, hogy en nek a le he tõ -
ség nek a meg ra ga dá sa tár sa dal mi ér dek. Erre te kin tet tel
már a ko ráb bi OÉT ülé se ken is kér te a kor mány za ti ol dalt
arra, hogy te gyen lé pé se ket a meg fe le lõ jogi sza bá lyo zás
ér de ké ben, azt is mér le gel ve, hogy az ága za ti pár be széd
ke re té ben a té má ban foly ta tott tár gya lá sok nem hoz tak
ered ményt, és nem élet sze rû, hogy a mun kál ta tók és a
mun ka vál la lók kö zött eb ben a kér dés ben ága za ti szin ten
kon szen zus szü let het, va gyis két ol da lú kol lek tív meg ál la -
po dá sok jö het nek lét re.

A mun ka vál la lói ol dal arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy
az Al kot mány bí ró ság dön té se for mai okok ra hi vat koz va
szün tet te meg az em lí tett jog sza bály-he lye ket, nem vi tat va 
ugya nak kor azok tar tal mi szük sé ges sé gét és jogszerû -
ségét.

Az ol dal a szük sé ges nek ítélt SZMM - EüM ren de let
ter ve ze tét elõ ké szí tet te, és az OÉT-nek az elõ ter jesz tés ré -
sze ként be nyúj tot ta.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, az Al kot mány bí ró ság
dön té se nem ke let kez tet jog al ko tá si kö te le zett sé get. 

Ál lás pont ja sze rint nem az az el sõd le ges cél, hogy pénz -
zel vagy mun ka idõ-ked vez ménnyel meg vált suk az egész -
ség ká ro so dást, ha nem a koc ká za ti té nye zõ ket szük sé ges
csök ken te ni.

Az ol dal a kor mány és a mun ka vál la lói ja vas la tot sem
tar tot ta el fo gad ha tó nak, a hely zet ága za ti szin tû, kol lek tív
szer zõ dés sel tör té nõ ren de zé sét ja va sol ta.

A kor mány za ti ol dal je lez te, hogy az ed di gi ek ben is nyi -
tott volt a prob lé ma több fé le meg ol dá sá ra (az ol da lak meg -
ál la po dá sa, kö zös aján lás ki adá sa) s hang sú lyoz ta, hogy a

jö võ ben is nyi tott akár a jogi sza bá lyo zás ra, akár a meg ál -
la po dás meg kö té sé re, de ki zá ró lag az ol da lak egyet ér té se
ese tén. Amennyi ben a szo ci á lis part ne rek nem tud nak
meg ál la pod ni, a prob lé mát he lyi ill. ága za ti szin ten le het
ke zel ni.

4. Az OÉT szá má ra az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság el -
nök he lyet te se adott tá jé koz ta tást a ha tó ság mû kö dé sé rõl,
elõ zõ évi te vé keny sé gé rõl.

A mun ka vál la lói ol dal kö szö net tel vet te a tá jé koz ta tót.
Fel ve tet te, hogy egyes ha tó sá gok, pld. az EBH és az
OMMF te vé keny sé ge kö zött ese ten ként pár hu za mos sá gok 
van nak, ugyan ak kor a fel tárt hi á nyos sá gok kal kap cso la tos 
in for má ci ó kat ezek a ha tó sá gok nem ad ják to vább egy -
más nak. Az ol dal ál lás pont ja sze rint cél sze rû len ne a ha tó -
sá gok vizs gá la ta i nak össze han go lá sa is. Az ol dal je lez te,
hogy a szak szer ve ze ti, és ese ten ként a mun ka jo gi gya kor -
lat ban is sok gond van az egyen lõ mun ká ért egyen lõ bért
el vé nek ér tel me zé sé vel. Kér te az EBH-t nyújt son eb ben
se gít sé get. Kí vá na tos nak ne vez te az esély egyen lõ sé gi ter -
vek ké szí té sé nek ter je dé sét, eset leg kö te le zõ vé té te lé nek
megfontolását is.

A mun kál ta tói ol dal - meg kö szön ve a rész le tes elem zést -
ki fej tet te, hogy a fog lal koz ta tás kö ré ben meg szer zett ta -
pasz ta la to kat köz re kell adni, il let ve ok ta tás for má já ban
kell hasz no sí ta ni.

A vizs gá la tok össze han go lá sát, har mo ni zá lá sát tá mo gat -
ja, ál lás pont ja sze rint a na gyobb fi gyel met a pre ven ci ó ra, a
se gí tés re kell for dí ta ni.

A kor mány za ti ol dal el is me ré sét fe jez te ki a Ha tó ság
mun ká já ért, s meg kö szön te a tá jé koz ta tót.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
2008. jú li us 4-i ülé sé rõl

A na pi ren di pon tok tár gya lá sa elõtt a mun ka vál la lói ol dal
kép vi se lõi kér tek szót.

- A mun ka vál la lói ol dal em lé kez te tett arra, hogy mi vel
az Al kot mány bí ró ság 2008. jú ni us 30-i ha tállyal meg sem -
mi sí tet te az 1/1990. sz. IKM ren de let ne gye dik sza ka szát
és an nak mel lék le tét, és te kin tet tel arra, hogy a mun ka vál -
la lói ol dal meg ol dá si ja vas la ta it az OÉT plé nu ma a több -
szö ri tár gya lás so rán sem fo gad ta el, 2008. jú li us 1-jé tõl
mint egy húsz ezer, egész ség re ár tal mas, ve szé lyes mun ka -
kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló heti mun ka ide je nö -
ve ke dett meg 36 órá ról 40 órá ra. Az érin tett munkavál -
lalók a hosszabb heti mun ka idõ ben rá adá sul plusz ellen -
tételezés nél kül vég zik egész ség re ár tal mas mun ká ju kat,
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miköz ben fog lal koz ta tá si fe szült ség gel is szem be kell néz -
niük a meg nö ve ke dett mun ka idõ kö vet kez té ben. A szak -
szer ve ze tek ál lás pont ja sze rint a ki ala kult hely ze tért, a sú -
lyos ér dek sé re le mért, amely a mun ka vál la lók so ka sá gát és
ve lük együtt csa lád ja i kat is érte, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri u mot ter he li a fe le lõs ség, te kin tet tel arra, hogy a
mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint a tár ca nem tet te
meg a szük sé ges lé pé se ket azért, hogy a helyzet megol -
dódjon.

- A mun kál ta tói ol dal is mé tel ten je lez te, eb ben a kér dés -
ben to vább ra is fenn tart ja ko ráb bi ál lás pont ját, mely sze -
rint az Al kot mány bí ró ság dön té se nem ke let kez tet jog al -
ko tá si kö te le zett sé get. Nem az az el sõd le ges cél, hogy,
pénz zel vagy mun ka idõ-ked vez ménnyel meg vált suk az
egész ség ká ro so dást, ha nem a koc ká za ti té nye zõ ket szük -
sé ges csök ken te ni.

Az ol dal a kor mány és a mun ka vál la lói ja vas la tot sem
tar tot ta el fo gad ha tó nak, a hely zet ága za ti szin tû, kol lek tív
szer zõ dés sel tör té nõ ren de zé sét ja va sol ta.

- A kor mány za ti ol dal hang sú lyoz ta, hogy a mun ka idõ
mér té ké nek csök ken té se a mun kál ta tók és a szak szer ve ze -
tek kö zöt ti ügy nek mi nõ sül. Az egész ség te len mun ka he -
lyek az utób bi évek ben fo ko za to san meg szûn tek; egye di
ese tek ben az érin tet tek az OMMF-hez for dul hat nak,
amely ki vizs gál ja a be je len tést, és ha in do kolt, ha tá ro za tot
hoz az egész ség re ká ros kö rül mé nyek meg szün te té sé re. Ez 
az el já rás mun ka idõ - csök ken tés sel nem he lyet te sít he tõ. 

A mun ka vál la lói ol dal a tár gya ló part ne rek vá la szát
nem fo gad ta el.

- A mun ka vál la lói ol dal fel ve tet te: a mun kál ta tói ol dal
el mu lasz tot ta azt a le he tõ sé get, hogy re a gál jon az elõ zõ
OÉT ülé sen el hang zott fel szó la lás ra, amely ben a mun ka -
vál la lói ol dal ne hez mé nyez te, hogy az el múlt 18 év ben
nem volt olyan pél dát lan tá ma dás a szak szer ve ze tek el len,
mint ame lyet dr. Szir mai Pé ter en ge dett meg ma gá nak a
mun kál ta tói ol dal ne vé ben az ILO köz gyû lé sén, ter ro riz -
mus sal, bû nö zés sel hoz va össze füg gés be a ma gyar szak -
szer ve ze te ket. A mun ka vál la lói ol dal kér dést tett fel: az el -
múlt he tek ben si ke rült-e a mun kál ta tók nak a kap cso ló dó
kér dé se ket tisz táz ni uk, és je lez te, hogy vár ja a mun kál ta tói 
ol dal el ha tá ro ló dá sát, bocsánatkérését.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, a konk rét ügy ben meg -
vár ja az ILO Ta nács vizs gá la tát és utá na ala kít ja ki ál lás -
pont ját. Meg erõ sí tet te, hogy - egy más ér de ke i nek tisz te let -
ben tar tá sa mel lett - to vább ra is el kö te le zett híve a szo ci á lis
pár be széd nek és a szak szer ve ze tek kel való part ne ri együtt -
mûködésnek.

1. Az OÉT ple ná ris ülé se meg tár gyal ta a mun ka ügyi pe -
rek tár gyi költ ség men tes sé gé nek meg szün te té sé bõl ere dõ
hely zet meg ol dá sá ra irányuló elõterjesztést. 

A kor mány za ti ol dal ki emel te a kon cep ció lé nye gét,
amely sze rint a tár gyi költ ség men tes sé get a jö võ ben jö ve -
de lem ha tá rok hoz kö tik. 

A mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten ne hez mé nyez te, hogy
egy 2007 de cem be ré ben szü le tett jog sza bály a szo ci á lis
part ne rek kel tör té nõ egyez te tés nél kül szün tet te meg a
mun ka ügyi pe rek tár gyi költ ség men tes sé gét. Hang sú lyoz -
ta, hogy az érin tett mun ka vál la lók igen nagy há nya da jö -
ve de lem nél kül van, ami kor mun ka jo gi per be bo csát ko zik, 
ami - más, szin tén lé nye ges meg fon to lá sok mel lett - kü lö -
nö sen in do kol ja a költ ség men tes sé get. Az ol dal igé nyel te,
hogy a kor mány ren de le ti úton ál lít sa vissza a költ ség men -
tes sé get, és az min den, jog erõ sen le nem zárt ügy re ha tá -
lyos le gyen. Az ol dal el fo gad ta, hogy a költ ség men tes ség
jö ve de lem ha tár hoz kö tõd jön. Azt ja va sol ta, hogy a nyug -
díj já ru lék-pla font el nem érõ mun ka vál la lók ré sze sül je nek 
tár gyi költ ség men tes ség ben, ami a mun ka vál la lók mint egy
90 szá za lé ka szá má ra ten né költ ség men tes sé a munka ügyi
pe re ket.

A mun kál ta tói ol dal a per költ ség-men tes ség vissza ál lí -
tá sá ra vo nat ko zó mun ka vál la lói ja vas la tot egy han gú an el -
uta sí tot ta, arra hi vat koz va, hogy ál lás pont ja sze rint a je -
len leg ha tá lyos tör vény meg ol dást je lent az ilyen hely -
zetek ke ze lé sé re.

A kor mány za ti ol dal vá la szá ban hang sú lyoz ta, hogy a
szak tár cá nál fo lya mat ban van az al ter na tív vi ta ren de zés
elõ se gí té sét szol gá ló ja vas lat ki dol go zá sa. A mó do sí tás célj a
a bí ró sá gi el já rá sok gyor sí tá sa, egy sze rû sí té se, melynek ke -
re té ben a kü lön bö zõ „pe rel ke rü lõ” tech ni kák alkalmazá -
sának le he tõ sé gét is át te kin tik.

A szo ci á lis part ne rek igé nye ese tén a kor mány nyi tott a
té má ban to váb bi szak ér tõi egyez te tés re.

2. Az OÉT meg vi tat ta a Mun ka vé de lem Or szá gos Prog -
ram já ról szó ló 20/2001. (III. 30.) OGY ha tá ro zat vég re haj -
tá sá ról szó ló tá jé koz ta tót, va la mint a tá jé koz ta tó je len tést
a nem zet gaz da ság 2007. évi mun ka vé del mi hely ze té rõl.
Az elõ ter jesz tõ is mer tet te a tá jé koz ta tó fõbb ele me it, s ki -
emel te azt a po zi tív vál to zást, hogy 8%-kal csök kent az
el múlt idõ szak ban a mun ka bal ese tek szá ma.

A mun ka vál la lói ol dal a tá jé koz ta tó kat a mun ka vé de -
lem ak tu á lis kér dé se it sok ol da lú an meg kö ze lí tõ nek mi nõ -
sí tet te és el fo gad ta. Kü lön is ki emel te és meg erõ sí tet te az
aláb bi - a tá jé koz ta tók ban is fel lel he tõ - fel ve té se ket:

- in do kolt és hasz nos len ne az ön ál ló mun ka he lyi bal -
eset biz to sí tás rend sze ré nek ki dol go zá sa és be ve ze té se,

- költ ség ta ka ré ko sabb és össze han gol ha tóbb le het ne a
mun ka vé de lem egy sé ges szer ve zet ben, így in do kolt len ne
a bá nya biz ton sá gi kér dé sek OMMF ha tá lya alá so ro lá sa,

- a Mun ka vé del mi Ku ta tó in té zet meg szün te té se hiba
volt, a szo ci á lis part ne rek szá má ra is hasz nos fel ada to kat
lát hat na el egy ilyen in té zet,

- a köz szfé rá ban ta pasz tal ha tó ir ra ci o ná lis költ ség ta ka -
ré kos ság a mun ka vé de lem te rü le tén is sok gon dot, sok
eset ben bal ese te ket okoz (lásd pld. egész ség ügy, ok ta tás,
gya kor la ti szak kép zés, tan mû he lyek),
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- szük sé ges, hogy az ok ta tás nak le gyen ré sze a mun ka -
biz ton ság, mun ka vé de lem té ma kö re.

A mun ka vál la lói ol dal hasz nos nak tar ta ná, ha a tá jé koz -
ta tók ál tal is jel zett hi á nyos sá gok meg ol dá sá ra ja vas lat sor
ké szül ne a fe le lõ sök és a ha tár idõk meg je lö lé sé vel, ame lyet
az OÉT il le té kes szak bi zott sá ga is meg vi tat na.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, so kat tett azért, hogy a
mun ka vé del mi hely zet ja vul jon, a mun ka bal ese tek szá ma
ra di ká li san csök ken jen. A ká ros je len sé gek, pél dá ul a fe -
ke te mun ka el le ni erõ tel je sebb fel lé pést, tart ja szük sé ges -
nek. Ál lás pont ja sze rint egy sé ges kö ve tel mény rend szert
kell ki ala kí ta ni a mun ka- és fog lal koz ta tás-egész ség ügy
te rü le tén. Fel ve tet te egy új, egy sé ges nem ze ti mun ka vé -
del mi po li ti ka szük sé ges sé gét. Ki fo gás ol ta, hogy a mun -
ka vé de lem or szá gos prog ram já hoz a kor mány nem adott
pénzt, ezért né hány szer ve zet csak lát szat fel ada tot haj tott
vég re. A mun kál ta tók sze rint erõ sí te ni szük sé ges a mun ka -
vál la lók fe le lõs sé gét is.

A kor mány za ti ol dal is mer tet te, hogy az OÉT Mun ka -
vé del mi Bi zott sá ga fo lya ma to san dol go zik és meg vi tat ja
az ak tu á lis prog ra mo kat, elõ ter jesz té se ket, prob lé má kat.
Je lez te, hogy ké szül az új nem ze ti mun ka vé del mi po li ti ka,
mely nek ke re té ben - töb bek kö zött - újra kell gon dol ni az
egész ség ügy és az ok ta tás (a köz szfé ra) te rü le tén a mun ka -
egész ség ügyi koc ká za tok ér té ke lé sét és hely ze tét is.

3. Az OÉT meg tár gyal ta a Tár sa dal mi Pár be széd Köz -
pont (TPK) 2007. évi mun ká já ról szó ló tá jé koz ta tót. A na -
pi rend ke re té ben, az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok és a
Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és Dön tõ bí rói Szol gá lat (MKDSZ)
2007. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo ló is mer te té sé re
ke rült sor, va la mint az MKDSZ Szer ve ze ti, Mû kö dé si és
El já rá si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat
tár gya lá sá ra. A mun ka vál la lói ol dal hang sú lyoz ta, hogy az 
Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok (ÁPB-k) és az MKDSZ in -
téz mé nyét kü lön-kü lön kell ke zel ni és át gon dol ni a jö võ -
jü ket. Kí vá na tos, hogy mind két in téz mény azt a célt szol -
gál ja, amely nek el lá tá sá ért létrejött. 

Az ÁPB-k ese té ben a mun ka vál la lói ol dal hang sú lyoz -
ta, fon tos, hogy meg ál la po dás ra jo go sult részt ve võk fog -
lal ja nak he lyet a bi zott sá gok ban és az ott fo lyó tár gya lá -
sok ered mé nye ként mi nél több kol lek tív meg ál la po dás
szü les sen. 

Az MKDSZ te kin te té ben az ol dal ki emel te, hogy ki kell
dol goz ni, ho gyan tud a Szol gá lat a je len le gi nél job ban be -
il lesz ked ni a mun ka vi lá gá ba, an nak mun ka jo gi rend sze ré -
be. Az MKDSZ jö võ jé nek kér dé se i rõl az ol dal ál lás pont ja
sze rint szük sé ges len ne bi zott sá gi szin ten tár gyal ni.

A mun ka vál la lói ol dal egyet ér tett az zal, hogy in do kolt a 
köz ve tí tõ ket meg il le tõ dí ja zás mér té ké nek eme lé se. Az ol -
dal azt ja va sol ta, hogy 2009. jú li us 1-jé tõl, majd azt kö ve -
tõ en is min den év jú li us 1-jé tõl az elõ zõ nap tá ri évi - KSH
ál tal ki mu ta tott - át lag ke re set-nö ve ke dés mér té ké vel emel -
ked jen a köz ve tí tõ ket meg il le tõ dí ja zás mér té ke. 

Az ol dal nem tar tot ta szük sé ges nek, hogy az OÉT fel -
kér je a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot arra, hogy
az vizs gál ja meg an nak le he tõ sé gét, ho gyan le het a jogi
sza bá lyo zás esz kö ze i vel nö vel ni az MKDSZ mû kö dé sé -
nek ha té kony sá gát, erõ sí te ni tár sa dal mi be ágya zott sá gát,
mi vel ál lás pont ja sze rint a Mi nisz té ri um fel ada ta it tar tal -
ma zó bel sõ sza bá lyok erre a te en dõ re már ed dig is ki ter -
jed tek a kor mány za ti ol dal te kin te té ben.

A mun kál ta tói ol dal po zi tí van ér té kel te az elõ ter jesz -
tést. Hang sú lyoz ta, hogy az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá -
gok ban rej lõ le he tõ sé ge ket ha té ko nyab ban kel le ne ki hasz -
nál ni. Egyet ér tett az MKDSZ köz ve tí tõi díj sza bá sá nak
mó do sí tá sá val, ugyan ak kor nem tá mo gat ta az egyé ni jog -
vi ták ra vo nat ko zó alap sza bá lyi mó do sí tást.

Az OÉT el fo gad ta a Tár sa dal mi Pár be széd Köz pont
(TPK) 2007. évi mun ká já ról szó ló tá jé koz ta tót (az Ága za ti 
Pár be széd Bi zott sá gok, va la mint az MKDSZ 2007. évi
mun ká já ról szó ló tá jé koz ta tót egy aránt), va la mint az
MKDSZ Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza bály za tá nak
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot, me lyet mel lék let ben
csa to lunk.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Mel lék let 
a jú li us 4-én OÉT ülé sé hez

A Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és Dön tõ bí rói Szol gá lat
Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza bály za ta

(az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 
2008. jú li us 4. jó vá hagy ta)

1. A szer ve zet meg ne ve zé se: Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és
Dön tõ bí rói Szol gá lat (MKDSZ) (a to váb bi ak ban: Szol -
gálat). 

2. A szer ve zet szék he lye és az Igaz ga tó ság címe: 1086 Bu -
dapest, Szesz gyár u. 4. 

3. A szer ve zet ve ze tõ je: igaz ga tó 

4. A Szol gá lat cél ja: já rul jon hoz zá a mun ka he lyi, az
ága za ti, il let ve az ága zat kö zi szo ci á lis béke meg õr zé sé -
hez; mû köd jön köz re a mun ka ügyi ér dek vi ták ha té kony
ren de zé sé ben, a konf lik tu sok le he tõ leg gyor sabb meg ol -
dá sá ban; se gít se a mun ka ügyi kap cso la tok kul tú rá já nak
fej lesz té sét.

Bé kél te tés ab ban az eset ben, amennyi ben a konf lik tus -
ba ke rült fe lek kol lek tív szer zõ dés ben, il let ve meg ál la po -
dás ban mun ka ügyi jog vi ta (kol lek tív jog vi ta) ese té re bé -
kél te tõ sze mély be vo ná sá ban egyez tek meg. A kö zö sen
fel kért bé kél te tõ egyez ség lét re ho zá sát kí sér li meg. A bé -
kél te tõ az egyez sé get kö te les írás ba fog lal ni. (Mt. 199/A. §)
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5. Alap el vek és ér té kek: 

a) A Szol gá lat igény be vé te le - az Mt. 197. §-ában sza bá -
lyo zott, konk rét ese te ket ki vé ve - ön kén tes, a vi tá ban álló
fe lek sza bad aka ra tán nyug szik. Arra épül, hogy két fél ér -
dek vi tá já nak ren de zé sé ben ered mé nye sen, ha té ko nyan mû -
ködhet köz re egy kül sõ, füg get len, sem le ges fél.

b) A Szol gá lat te vé keny sé gé vel ki egé szí ti a mun ka ügyi
vi ták ren de zé sé nek je len le gi út ja it. A bí ró ság hoz for du lás
al kot má nyos jo gát a dön tõ bí rás ko dás meg ho no sí tá sa nem
sér ti.

c) Az aláb bi fog lal koz ta tá si jog vi szo nyok (a Mun ka
Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény, a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény,
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör -
vény, va la mint a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény) ese té ben a Szol gá lat ha tás kö re min den olyan mun -
ka ügyi ér dek vi tá ra, il let ve kol lek tív jog vi tá ra ki ter jed,
ame lyek ren de zé se ér de ké ben a vi tá ban ál lók bé kél te tés re, 
köz ve tí tés re, il let ve dön tõ bí rás ko dás ra felkérték. 

d) A Szol gá lat kül de té se: a bé kél te tés, a köz ve tí tés és a
dön tõ bí rás ko dás mint új te vé keny sé gek meg ho no sí tá sá -
nak, el ter jesz té sé nek elõ se gí té se. Konk ré tan ez el sõ sor ban 
ab ban nyil vá nul meg, hogy a Szol gá lat a mun ka ügyi vi ták
ese tén a fe lek igé nye i nek leg in kább meg fe le lõ, fel ké szült,
kép zett köz ve tí tõt/dön tõ bí rót ajánl fel. 

e) A köz ve tí tõk/dön tõ bí rók füg get le nek és pár tat la nok,
nem kép vi se lõi a fe lek nek. El já rá suk so rán nem uta sít -
hatók, és tel jes ti tok tar tás ra kö te le zet tek a te en dõ ik el lá tá -
sa ke re té ben tu do má suk ra ju tott in for má ci ók te kin te té ben,
az el já rás meg szû né se után is. Mind er rõl meg bí zó le ve lük
át vé te le nap ján - írás be li nyi lat ko za tot kö te le sek tenni. 

f) A Szol gá lat szer ve ze ti, mû kö dé si for má já nak ki ala kí -
tá sá ban - mind a meg ala ku lás kor, mind a fo lya ma tos mû -
kö dés so rán - a ru gal mas ság és a költ ség ha té kony ság a
meg ha tá ro zó. 

g) A Szol gá lat mû kö dé se fe let ti tár sa dal mi kont roll az
Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta ná cson ke resz tül va ló sul
meg, anél kül azon ban, hogy a Szol gá lat ön ál ló sá gát az
ope ra tív mû kö dés so rán kor lá toz ná.

6. A Szol gá lat te vé keny sé ge: 

Köz re mû kö dés a kol lek tív mun ka ügyi vi ták (ér dek vi ták 
és kol lek tív jog vi ták) meg ol dá sá ban, amely le het bé kél -
tetés, köz ve tí tés, va la mint dön tõ bí rás ko dás. A Szol gá lat
kol lek tív jog vi ták ban csak az Mt. 199/A. §-ában sza bá lyo -
zot tak sze rint ve het részt. A Szol gá lat dön tõ bí rói te vé -
keny sé get is csak szûk kör ben, az Mt.197. §-ában le írt ese -
tek ben (ezek ben az ese tek ben az Mt. kö te le zõ dön tõ bí rói
el já rást ír elõ), il let ve a fe lek kö zös meg egye zé sé vel az Mt. 
196. §-a sze rint lát hat el. Igény alap ján szak mai ta nács adás 
a mun ka ügyi kap cso la tok kö ré be tar to zó kér dé sek ben, a
konf lik tu sok meg elõ zé se ér de ké ben. A Szol gá lat jogi ta -
nács adás sal nem fog lal ko zik. Gon dos ko dik a lis tán lévõ

sze mé lyek fel ké szí té sé rõl, ok ta tá sá ról és to vább kép zé -
sérõl.

I. A Szol gá lat szer ve ze te

A) A Szol gá lat és az OÉT kap cso la ta

1. A Szol gá lat au to nóm mó don - a 2-4. pon tok ban fog -
lal tak sze rint, a Tár sa dal mi Pár be széd Köz pont szer ve ze ti
ke re tei kö zött - mû kö dik. Nem ön ál ló jogi sze mély.

2. A Szol gá lat igaz ga tó ját az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ple ná ris ülé sé nek kon szen zu sos ja vas la tá ra a szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sáról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján ne ve zi ki. 

3. A Szol gá lat ope ra tív mun ká já ba - a bé kél te tés, köz ve -
tí tés, il let ve dön tõ bí rás ko dás le bo nyo lí tá sá ba (a ki vá lasz -
tás ba, az el já rás ba, a tény le ges bé kél te tés be, köz ve tí tés be,
il let ve dön tõ bí rás ko dás ba) - az OÉT tag jai (a kor mány és
az ol da lak, il let ve a szer ve ze tek) és tit ká rai nem szól hat nak
bele. 

Az éven kén ti OÉT elõt ti be szá mol ta tás mó dot ad arra,
hogy a ple ná ris ülés ér té kel je a Szol gá lat te vé keny sé gét, és 
ha in do kolt nak lát ja - kon szen zus sal - ja vas la tot te gyen
sze mé lyi vál toz ta tás ra, il let ve a Szer ve ze ti Mû kö dé si és
El já rá si Sza bály zat mó do sí tá sá ra. A pénz ügyi sza bá lyok
be tar tá sá nak el len õr zé sét az OÉT bár mely tag ja kez de mé -
nyez he ti az ÁSZ-nál. 

4. A Szol gá lat mun ká já hoz - a szük sé ges hoz zá fé ré si jo -
go sult sá gok meg ha tá ro zá sa után - a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós rend -
szerét hasz nál ja. 

B) Sze mé lyi fel té te lek 

1. A Szol gá lat mû kö dé sé vel össze füg gõ szer ve zé si, koor -
dinációs, do ku men tá ci ós, ok ta tá si, kap cso lat tar tá si (kül sõ
és bel sõ), je len tés té te li fel ada to kat két fõ ál lá sú sze mély
lát ja el. 

A két sze mély meg ne ve zé se: 

a) a Szol gá lat igaz ga tó ja,

b) a Szol gá lat re fe ren se.

Az igaz ga tói mun ka kör re az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács pá lyá za tot ír ki. 

2. A Szol gá lat ve ze tõ jét az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ple ná ris ülé sé nek kon szen zu sos ja vas la tá ra, a Ktv.
sza bá lyai alap ján a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ne ve -
zi ki, il let ve men ti fel. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól,
fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás sal. A mun kál ta tói jo go kat a mi -
nisz ter gya ko rol ja. A szo ci á lis part ne rek fel ha tal ma zott
kép vi se lõ i nek egyet ér té se szük sé ges az igaz ga tó il let mé -
nyé nek meg ál la pí tá sá hoz, ju tal ma zá sá hoz, ki tün te té sé hez
és a vele szem be ni fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá hoz. 

2.1. Az igaz ga tó leg fon to sabb fel ada tai: 

a) kép vi se li a Szol gá la tot, 

b) kap cso la tot tart a lis tá ra ke rült köz ve tí tõk kel és dön tõ -
bírókkal, 
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c) kap cso la tot tart a ha zai és kül föl di ha son ló in téz mé -
nyek kel, sze mé lyek kel, 

d) meg szer ve zi a köz ve tí tõk és dön tõ bí rók ese ti és rend -
sze res kép zé sét, 

e) fel ké rés re köz ve tít, il let ve dön tõ bí rói te en dõ ket lát el,

f) fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ügyi kap cso la tok ala ku lá sát,
s fel ajánl ja a Szol gá lat se gít sé gét a vita ren de zé sé re, 

g) össze han gol ja, ve ze ti a Szol gá lat mun ká ját, 

h) gon dos ko dik a Szol gá lat mun ká já nak meg is mer te té -
sé rõl, a nyil vá nos ság rend sze res tá jé koz ta tá sá ról, 

i) át ru há zott ha tás kör ben mun kál ta tói jo go kat gya ko rol
a Szol gá lat mun ka tár sa fe lett, 

j) éven te egy al ka lom mal - to váb bá az OÉT fel ké ré sé re,
il let ve sa ját kez de mé nye zé sé re - be szá mol az Or szá gos Ér -
dek egyez te tõ Ta nács nak a Szol gá lat mû kö dé sé rõl, ja vas -
la to kat tesz az in do kolt vál toz ta tá sok ra, 

k) fe le lõs a Szol gá lat éves költ ség ve té sé nek meg ter ve -
zé sé ért és vég re haj tá sá ért, 

l) gon dos ko dik a Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza -
bály zat ban rög zí tett gaz dál ko dá si, ad mi niszt rá ci ós és do -
ku men tá ci ós kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.

II. Pénz ügyek

A) Költ sé gek 

1. A Szol gá lat - tár sa dal mi igényt ki elé gít ve - ál la mi fel -
ada tot lát el. A te vé keny sé gi kö ré be tar to zó szol gál ta tá sai - 
a dön tõ bí rás ko dás ki vé te lé vel - in gye ne sek. 

A mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé gek ter ve zé sé re a Tár -
sa dal mi Pár be széd Köz pont költ ség ve té sén be lül ke rül sor.

2. A Szol gá lat mun ká já val össze füg gõ be ru há zá si, fenn -
tar tá si, in for ma ti kai, pénz ügyi és tech ni kai fel ada to kat a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal il le té kes szer ve ze ti
egy sé gei lát ják el. 

B) A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró dí ja zá sá nak alap el vei, il let ve
sza bá lyai: 

1. A köz ve tí tõt/dön tõ bí rót 

a) az el vég zett mun ká ja után dí ja zás, 

b) a fel me rült szük sé ges és iga zolt költ sé gei után költ -
ség té rí tés il le ti meg.

2. A dí ja zást 

a) köz ve tí tõ ese té ben a Szol gá lat, 

b) dön tõ bí ró ese té ben - el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban - 
az Mt. 198. § (3) be kez dés ér tel mé ben a mun kál ta tó fi ze ti.

3. A költ ség té rí tést bé kél te tés, il let ve köz ve tí tés ese té -
ben a vi tá ban álló fe lek, dön tõ bí rás ko dás ese té ben - a 2/b.
pont ban hi vat ko zott Mt. sza bá lyo zás alap ján - a mun kál -
tatók fi ze tik. 

4. A Szol gá lat igaz ga tó ját - amennyi ben bé kél te tés re/köz -
ve tí tés re, il let ve dön tõ bí rás ko dás ra fel ké rik - dí ja zás nem il -
le ti meg. 

5. A köz ve tí tõ, il let ve a ta nács adó dí ja zá sa - a konf lik tus 
kö rül mé nyé tõl, jel le gé tõl füg get le nül - egy sé ge sen ke rül
meg ha tá ro zás ra. A dí ja zás a te vé keny ség tény le ges idõ tar -
ta má ra, leg fel jebb azon ban 8 nap ra jár, be le ért ve a VI. fe -
je zet sze rin ti össze fog la ló el ké szí té sét is. A konf lik tus kö -
vet kez té ben be kö vet ke zõ vesz te sé gek mér sék lé sé nek és a
köz ve tí tõ, il let ve dön tõ bí ró tár sa dal mi presz tí zsé nek meg -
te rem té se, il let ve erõ sí té se ér de ké ben a dí ja zás mér té két az 
OÉT ál tal meg ha tá ro zott idõ sza kon ként szük sé ges fe lül -
vizs gál ni. 

A köz ve tí tés alap dí ja: a 2008. jú li us 1. és 2009. jú ni us
30. kö zöt ti idõ szak ban: 40 600 Ft. Ez az összeg na pon ta jár 
a köz ve tí tés elsõ két nap já ra (81 200 Ft). A kö vet ke zõ két
nap ra - szin tén na pon ta - en nek az összeg nek a 0.8 szo ro sa
jár (2 x 32 480 Ft = 64 960 Ft) és az utol só négy nap ra, na -
pon ta az alap díj 0.6 sze re se jár (4 x 24 360 Ft = 97 440 Ft).
A köz ve tí tõ te hát brut tó 243 600 Ft-ot kap, amennyi ben a
te vé keny sége 8 na pig tart. 

A köz ve tí tés alap dí ja 2009. jú li us 1-jé tõl, majd utá na
min den év ben jú li us 1-jé vel a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -
tal ál tal kö zölt elõ zõ évi, éves (12 havi) nem zet gaz da sá gi
brut tó át lag ke re set-nö ve ke dés mér té ké vel emel ke dik. 

(Ter mé sze te sen a fe lek a to váb bi ak ban - nyolc na pon túl -
is igény be ve he tik a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró köz re mû kö dé sét,
de a dí ja zás ról ne kik kell gon dos kod ni uk.) 

A ta nács adás alap dí ja a min den ko ri köz ve tí tõi alap díj
0,5-szö rö se. Dí ja zás ma xi mum két ta nács adói nap ra jár.
Fel té te le, hogy a ta nács adá si fel ké rés írás ban ér kez zen a
Szol gá lat hoz, va la mint a ta nács adó írás ban szá mol jon be
az igaz ga tó ré szé re az el vég zett mun ká ról. Az igaz ga tó a
ta nács adói mun ka után sem ré sze sül het dí ja zás ban.

III. A köz ve tí tõk/dön tõ bí rók lis tá ja

A) A lis ta össze ál lí tá sa 

1. A Szol gá lat te vé keny sé gét a lis tán sze rep lõ köz ve -
títõk és dön tõ bí rók lát ják el. 

2. A köz ve tí tõk/dön tõ bí rók lis tá ra ke rü lé sé nek (ki vá -
lasz tá suk nak) el já rá si sza bá lyai: 

a) Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács - a lis tá ra ke rü -
lés fel té te le i vel - pá lyá za tot ír ki a le en dõ köz ve tí tõk/dön -
tõ bí rók szá má ra. A köz ve tí tõ vel/dön tõ bí ró val szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nyek: 

- ma gyar ál lam pol gár ság,

- 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, 

- fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, 

- rész le tes szak mai ön élet rajz, 

- a mun ka jog és/vagy mun ka ügyi kap cso la tok te rü le tén
szer zett leg alább 5 éves szak mai ta pasz ta lat, 

- a pá lyá zó el fo gad ja a Szol gá lat Szer ve ze ti, Mû kö dé si
és El já rá si Sza bály za tát, va la mint Eti kai Kó de xét, 

- a pá lyá zó vál lal ja, hogy a Szol gá lat ál tal szer ve zett
kép zés ben részt vesz, 
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- jó kap cso lat te rem tõ, együtt mû kö dé si, kom mu ni ká ci ós 
kész ség és ké pes ség,

- pszi chi ka i lag ki egyen sú lyo zott sze mé lyi ség. 

A pá lyá zat hoz aján lá sok, re fe ren ci ák mel lé kel he tõk. 

A je lent ke zõ a pá lyá zat hoz kö te les csa tol ni a mun kál ta -
tó já nak - ha van ilyen - szán dék nyi lat ko za tát, amely ben a
mun kál ta tó ki nyil vá nít ja azt, hogy a vele mun ka vi szony -
ban, il let ve az zal egy te kin tet alá esõ jog vi szony ban álló
mun ka vál la ló ját - lis tá ra ke rü lés ese tén - a köz ve tí tés/dön -
tõ bí rás ko dás idõ tar ta má ra - amennyi ben az adott idõ pont -
ban nincs ha laszt ha tat lan mun ka he lyi el fog lalt sá ga - men -
te sí ti a mun ka vég zés alól. 

b) Az OÉT a be ér ke zõ pá lyá za tok el bí rá lá sá ra egy há -
rom ol da lú bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) hoz lét re. 
A Bi zott ság ba az OÉT tag ja it al ko tó szer ve ze tek 1-1 fõt, a
kor mány ma xi mum 5 fõt je löl het. A Bi zott sá got ta nács -
adói mi nõ ség ben egy pszi cho ló gus is ki egé szí ti. Az OÉT
tag jai ál tal ki je lölt bi zott sá gi ta gok fel ké szí té sét szak ér tõk
se gí tik. 

A Szol gá lat igaz ga tó ja - mind ad dig, amíg be töl ti meg bí -
za tá sát - men te sül a pá lyá za ti kö te le zett ség alól, és - ta -
nács ko zá si jog gal - részt vesz a Bi zott ság mun ká já ban.

A Bi zott ság a je lent ke zõ meg hall ga tá sa után ha tá roz.
Nem kell meg hall gat ni azt a sze mélyt, aki nek a pá lyá za ta
nem fe lel meg az a) pont ban tá masz tott kö ve tel mé nyek -
nek. Er rõl a pá lyá zót, il let ve a Bi zott sá got a Szol gá lat
igaz ga tó ja tá jé koz tat ja. 

A lis tá ra ke rü lés hez kon szen zu sos dön tés szük sé ges oly 
mó don, hogy a há rom ol dalt 1-1-1 sza va zat il le ti meg. 

c) A lis tá ra fel ke rült sze mély írás ban nyi lat ko zik ar ról,
hogy van-e olyan szak ma vagy ága zat, il let ve ré gió, ame lyet
pre fe rál ni vagy diszp re fe rál ni kí ván. 

En nek meg fe le lõ en a kö vet ke zõ ket kö zöl he ti:

- bár mi lyen te rü le ten (szak má ban, ága zat ban, ré gi ó ban)
kész te vé keny ked ni, 

- bár mi lyen te rü le ten (szak má ban, ága zat ban, ré gi ó ban)
kész te vé keny ked ni, de bi zo nyos (ál ta la meg ha tá ro zott) te -
rü le te ket elõny ben ré sze sít, szí ve seb ben vál lal, 

- csak az ál ta la meg je lölt te rü le tet vál lal ja, 

- bi zo nyos te rü le te ket hát rány ban ré sze sít, csak szük ség
ese tén vál lal, 

- bi zo nyos te rü le te ket nem vál lal. 

3. A lis tá ra ke rült sze mé lyek rõl nyil ván tar tó la pot kell
ké szí te ni, ame lyet mint alap do ku men tu mot egy Szol gá la ti
Dosszié (a to váb bi ak ban: SZD) el ne ve zé sû irat tar tó ban
kell õriz ni. A Szol gá lat a lis tán sze rep lõ sze mé lyek rõl a
kö vet ke zõ nyil ván tar tást ve ze ti:

a) Név: 

b) Szü le té si év:

c) Is ko lai vég zett ség:

d) Fog lal ko zás és be osz tás:

e) El ér he tõ ség (la kás és mun ka he lyi cím, te le fon, fax):

f) A pre fe rált és/vagy diszp re fe rált szak mák, ága za tok,
ré gi ók (a 2/c. pont sze rint):

g) a Szol gá lat pro fil ját érin tõ ko ráb bi te vé keny sé ge:

4. A lis tá ról az aláb bi ada to kat kell meg je len tet ni a
Magya r Köz löny ben és a Mun ka ügyi Köz löny ben:

- név,

- me gye, 

- meg jegy zés (a 2/c. pont ban is mer te tett pre fe ren ci ák és
diszp re fe ren ci ák).

5. A Szol gá lat ve ze tõ je - a lis tá ra fel ke rült sze mé lyek rõl
- a pá lyá zat tal be adott szak mai ön élet raj zok alap ján egy
rész le te sebb, a szak mai ta pasz ta la ta it le író tá jé koz ta tót ké -
szít, ame lyet a vi tá ban álló fe lek nek - a ki vá lasz tás meg -
könnyí té se ér de ké ben - átad. Az így össze ál lí tott tá jé koz -
ta tót a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró SzD-ben kell õriz ni. 

6. Az OÉT a lis ta kar ban tar tá sa, il let ve bõ ví té se cél já ból 
5 éven ként pá lyá za tot ír ki. A lis tá ra ke rült sze mé lyek
meg bí za tá sa ha tá ro zott idõ re szól. 

Az alap do ku men tum mel lett kell õriz ni azt a „Nyi lat ko -
zat”-ot (es kü szö veg) is, ame lyet a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró a
lis tá ra ke rü lé se után a meg bí zó le vél át vé te le kor tesz (1. sz. 
mel lék let), és amellyel a Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si
Sza bály zat ban fog lal ta kat és az Eti kai Kó de xet ma gá ra
néz ve kö te le zõ nek el fo gad ja.

7. A le foly ta tott köz ve tí té sek rõl, dön tõ bí rás ko dá sok ról,
va la mint a ta nács adá si te vé keny sé gek rõl adat ban kot kell
lét re hoz ni. Az adat bank tar tal maz za a si ke res, il let ve ered -
mény te len bé kél te tés re, köz ve tí tés re és dön tõ bí rás ko dás ra
vo nat ko zó in for má ci ó kat, az ezek rõl ké szült do ku men tu -
mo kat és a fe lek kö zött lét re jött meg ál la po dá so kat. 

Az adat bank ban kell õriz ni to váb bá a vi tá ban álló mun -
kál ta tó és mun ka vál la ló „Alá ve té si” (dön tõ bí rás ko dás ese -
té ben), il let ve „El fo ga dá si” (bé kél te tés/köz ve tí tés ese té -
ben) nyi lat ko za tát, amely ben el is me rik a kö zö sen ki vá -
lasz tott sze mély il le té kes sé gét a köz tük ki ala kult ér dek vi -
ta, kol lek tív jog vi ta ren de zé sé ben. Az alá ve té si, il let ve el -
fo ga dá si nyi lat ko zat tar tal maz za azt is, hogy amennyi ben
si ker te le nül vég zõ dik a köz ve tí tés, ak kor a vi tá ban álló fe lek
mi lyen utat vá lasz ta nak a konf lik tus fel ol dá sá ra. 

8. A lis tá ra fel ke rült sze mé lyek mun kál ta tó ját - ameny -
nyiben van mun ka he lye, il let ve van mun kál ta tó ja - a Szol -
gá lat igaz ga tó ja ér te sí ti ar ról, hogy a mun ka vál la ló ja nyil -
vá nos pá lyá zat út ján fel ke rült a köz ve tí tõk/dön tõ bí rók or -
szá gos lis tá já ra. A Szol gá lat igaz ga tó ja ugyan eb ben a le -
vél ben kéri a mun kál ta tó tá mo ga tá sát, il let ve je le zi azt,
hogy amennyi ben egy mun ka ügyi vi tá ban a mun ka vál la ló -
ját bé kél te tés re, köz ve tí tõ nek/dön tõ bí ró nak ké rik fel, il let -
ve ta nács adás sal bíz zák meg, ak kor - a pá lyá zat hoz mel lé -
kelt elõ ze tes nyi lat ko za tá nak meg fe le lõ en - biz to sít sa szá -
má ra a szük sé ges sza bad idõt. 
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B) A lis tá ról tör té nõ tör lés ese tei 

1. A köz ve tí tõt/dön tõ bí rót tö röl ni kell a lis tá ról: 

a) ha kéri tör lé sét, 

b) ha lá la ese tén,

c) ha meg sze gi az ön ként vál lalt - a Nyi lat ko zat ban
fog lalt - eti kai, el já rá si sza bá lyo kat.

2. A b) pont ki vé te lé vel a tör lés rõl a Szol gá lat Eti kai Bi -
zott sá ga dönt. A ha tá ro zat el len a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró
15 na pon be lül az OÉT ple ná ris ülé sé hez fel leb bez het.
Ezt kö ve tõ en a vég le ges tör lés rõl az OÉT a so ron kö vet ke zõ 
ülé sén ha tá roz. 

3. A tör lés rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, ame lyet - a
b) pon tot ki vé ve - a tö rölt sze mély is alá ír. Ezt kö ve tõ en a
tö rölt sze mély(ek) ada ta it ugyan azon hi va ta los la pok ban
köz zé kell ten ni, ame lyek ben a lis tá ra ke rü lés ki hir de té se
ko ráb ban meg tör tént. 

4. A tör lés rõl ki ál lí tott jegy zõ köny vet az SzD-hez csa -
tol va, a Szol gá lat irat tá rá ban kell õriz ni. 

C) A pár tat lan sá got meg kér dõ je le zõ kö rül mé nyek 

A ki vá lasz tott köz ve tí tõ/dön tõ bí ró - az ügy meg is me ré -
se után, de még a ki köz ve tí tés elõtt - kö te les be je len te ni a
Szol gá lat ve ze tõ jé nél azo kat az oko kat, ame lyek az adott
eset ben meg kér dõ je lez he tik a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró el fo gu -
lat lan sá gát, pár tat lan sá gát. Ilyen le het pl., hogy a köz ve tí -
tõ/dön tõ bí ró a vi tá ban álló fe le ket kép vi se lõ sze mé lyek
vala me lyi ké nek köz vet len hoz zá tar to zó ja, ko ráb ban munka -
kapcsolatban áll tak stb. 

A Szol gá lat igaz ga tó ja tá jé koz tat ja a fe le ket, a pár -
tatlan sá got, el fo gu lat lan sá got meg kér dõ je le zõ kö rül mé -
nyek rõl. 

A Mun ka ügyi Köz ve tí tõi és Dön tõ bí rói Szol gá lat tag ja -
i nak a bé kél te tés, köz ve tí tés, dön tõ bí rás ko dás és ta nács -
adás so rán ta nú sít ha tó ma ga tar tá sát a Szol gá lat Eti kai Kó -
de xe tar tal maz za. 

IV. A bé kél te tés, köz ve tí tés, il let ve dön tõ bí rás ko dás
meg in dí tá sá nak ál ta lá nos sza bá lyai

A) A bé kél te tés, köz ve tí tés meg kez dé se 

a) A vi tá ban álló fe lek ké rik a Szol gá lat tól, hogy ajánl -
jon (köz ve tít sen) hi va tá sos köz ve tí tõt/dön tõ bí rót a köz tük
lévõ vita ren de zé sé re. 

b) A Szol gá lat igaz ga tó ja kö te les fi gye lem mel kí sér ni a
mun ka ügyi kap cso la tok ala ku lá sát, és amennyi ben tu do -
má sá ra jut - be je len tés vagy egyéb in for má ci ón ke resz tül -
egy le het sé ges konf lik tus, il let ve már ki ala kult egy mun -
ka ügyi vita, ak kor kö te les a vi tá ban álló fe lek nek fel aján -
la nia a Szol gá lat se gít sé gét a vita ren de zé sé re. A vi tá ban
álló fe lek nem kö te le sek igény be ven ni a Szol gá lat ál tal
fel kí nált vi ta ren de zé si aján la tot. Ha a fel aján lást a fe lek
vissza uta sít ják, a Szol gá lat re giszt rál ja en nek indokát.

c) A Szol gá lat ve ze tõ jé nek a ké re lem be ér ke zé sét kö -
vetõ 48 órán be lül ér de mi vá laszt kell ad nia a vi tá ban álló
fe lek nek.

A Szol gá lat ve ze tõ jé nek az aláb bi fel ada tai van nak a
köz ve tí tõ ki vá lasz tá sá nál: 

a) A be ér ke zett ké re lem tar tal má nak vizs gá la ta alap ján
meg ál la pít ja, hogy a Szol gá lat il le té kes-e az ügy ben, il let -
ve van-e ha tás kö re el jár ni (köz ve tí tõt, dön tõ bí rót aján la ni)
a vita ren de zé se ér de ké ben. 

b) Amennyi ben azt ál la pít ja meg, hogy nem ér dek vi tá -
ról, nem kol lek tív jog vi tá ról és nem a Mun ka Tör vény -
köny vé ben rög zí tett dön tõ bí rás ko dás ról, ha nem egyéb
más jog vi tá ról van szó, ak kor kö te les er rõl ér te sí te ni a fe -
le ket és fel hív ni a fi gyel mü ket a mun ka ügyi bí ró sá gi el já -
rás ra.

c) Amennyi ben meg ál la pít ja, hogy a Szol gá lat jo go sult
részt ven ni a mun ka ügyi vita ren de zé sé ben, ak kor a B) pont
sze rint jár el.

B) A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró sze mé lyé nek ki vá lasz tá si fõ -
sza bá lya

1. A vi tá ban álló mun kál ta tók és mun ka vál la lók a ki hir -
de tett lis tá ról kö zö sen vá lasz ta nak köz ve tí tõt, il let ve dön -
tõ bí rót. 

Ezt kö ve tõ en a kon szen zus sal ki vá lasz tott sze mély ki -
köz ve tí té sét írás ban kell kér ni ük a Szol gá lat ve ze tõ jé tõl.
Eb ben az eset ben a Szol gá lat ve ze tõ je ér dem ben nem vesz
részt a ki vá lasz tá si el já rás ban, csu pán ad mi niszt ra tív fel -
ada tai van nak. 

Elõ for dul hat, hogy a vi tá ban álló fe lek több sze mélyt
ne vez nek meg; amennyi ben a sor ren det is meg je lö lik, az
köti a Szol gá lat igaz ga tó ját. 

2. Ha a fe lek nek nincs konk rét el kép ze lé sük a köz ve tí -
tõ/dön tõ bí ró sze mé lyé rõl, a Szol gá lat igaz ga tó ja elsõ lé -
pés ként a tel jes lis tát, il let ve a III/5. pont ban le írt tá jé koz -
ta tót kö te les fel aján la ni szá muk ra. Amennyi ben nem tud -
nak vá lasz ta ni, csak ak kor ajánl hat - az el já rá si rend nek
meg fe le lõ en /C) pont/ - a Szol gá lat köz ve tí tõ ket/dön tõ bí -
ró kat. 

3. A fe lek nek van el gon do lá suk a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró
sze mé lyé rõl, de azok el tér nek. 

Eb ben az eset ben az el já rás - a C/3. és 7. pon tok ki vé te -
lé vel - ugyan az, mint ak kor, ami kor a fe lek nek nincs el -
kép ze lé sük, il let ve konk rét sze mé lyi ja vas la tuk, va gyis a
Szol gá lat igaz ga tó ja nem az ál ta la aján lott, ha nem a ka pott
név sor ból, az aláb bi mód sze rek kel, il let ve - ha in do kolt -
nak lát szik - új sze mély(ek) fel aján lá sá val se gít (köz ve tít)
a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró sze mé lyé nek ki vá lasz tá sá ban. 

C) A Szol gá lat igaz ga tó já nak el já rá si fel ada tai az B/2.
és 3. pont sze rin ti ese tek ben 

1. Meg kell ál la pí ta nia, hogy a mun ka ügyi vita mi lyen
szak mát, ága za tot, szek tort, ré gi ót érint. 

2. In for má ci ót kell kér nie a vi tá ban álló fe lek tõl a mun -
ka ügyi vita tar tal má ról, ki ter jedt sé gé rõl, jel le gé rõl és ar -
ról, hogy med dig ju tot tak a vita ren de zé sé ben a köz vet len
tár gya lá sok so rán. Ezen túl meg hall gat ja a fe lek eset le ges
el vá rá sát a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró sze mé lyé rõl, il let ve meg -
kér de zi, hogy a fe lek hány ne vet kér nek fel aján la ni. (Leg -
fel jebb 5 név ja va sol ha tó.) 
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3. Ezt kö ve tõ en a Szol gá lat igaz ga tó ja a vita jel le gé nek,
il let ve a 2. pont ban meg fo gal ma zott el vá rá sok és ja vas la -
tok fi gye lem be vé te lé vel a köz ve tí tõk/dön tõ bí rók lis tá já ról 
ki vá laszt 3 sze mélyt, és ezt ki egé szí ti to váb bi 2 fõ vel, szin -
tén a lis tá ról - a ko ráb bi köz ve tí té se ket is fi gye lem be véve -
abc sor rend ben kö vet ke zõ köz ve tí tõk/dön tõ bí rók kö zül. 

4. A ki vá lasz tott sze mé lye ket (te le fo non vagy táv ira ti
úton ér te sít ve) fel kell kér ni, hogy egy meg ha tá ro zott idõ -
ben je len je nek meg a Szol gá lat tit kár sá gán, ahol tá jé koz -
tat ják õket az ér dek vi ta jel le gé rõl, a konf lik tus mély sé gé -
rõl. Vi dé ki ek ese té ben ele gen dõ, ha te le fo non vagy fa xon
tá jé koz tat ják õket ar ról a konf lik tus ról, amely nek ren de zé -
sé ben - a fe lek dön té sé tõl füg gõ en - részt ven né nek. 

5. Ezt kö ve tõ en a ki vá lasz tott sze mé lyek dön te nek ar -
ról, hogy vál lal ják-e a bé kél te tést/köz ve tí tést, il let ve a
dön tõ bí rás ko dást. 

6. Amennyi ben va la ki nem vál lal ja a fel ké rést, ak kor a
he lyé re újabb sze mélyt hív be a Szol gá lat igaz ga tó ja.
Az új on nan fel kért sze mé lye ket is tá jé koz tat ni kell a ki -
ala kult ér dek vi tá ról. 

7. Az így el ké szült leg fel jebb öt fõs lis tát kell a vi tá -
ban álló mun kál ta tók nak és mun ka vál la lók nak át ad ni.
Amennyi ben nem ta lál nak annyi - a fel ada tot el vál la ló -
személyt, amennyi re a fe lek ja vas la tot kér tek, ak kor
két nap el tel té vel az ad dig össze ál lí tott, öt nél ke ve sebb fõt
tar tal ma zó lis tát kell a fe lek nek fel aján la ni. A ja va solt sze -
mé lyek rõl a Szol gá lat igaz ga tó ja a fe lek ké ré sé re to váb bi
tá jé koz ta tás ad hat. 

8. A ki vá lasz tás ra több mód szert le het aján la ni a vi tá ban 
álló fe lek szá má ra, pél dá ul: 

a) Az 5 fõs lis tá ról egy kö zös meg be szé lés ke re té ben
2 ne vet a mun kál ta tók, 2 ne vet a mun ka vál la lók húz nak ki, 
így az a sze mély ma rad a lis tán, akit mind két fél el fo gad
bé kél te tõ nek/köz ve tí tõ nek, il let ve dön tõ bí ró nak. Ha a ki -
hú zott ne vek kö zül egy vagy ket tõ meg egye zik, ak kor ér -
te lem sze rû en ket tõ, vagy há rom név ma rad meg. Eb ben az
eset ben újabb egy név ki hú zá sát kell kér ni mind ad dig,
amíg csak egy név ma rad meg. Ha en nek so rán olyan hely -
zet ala kul ki, hogy va la mennyi ne vet ki húz ták, ak kor ez az
el já rás nem ve ze tett ered mény re. 

b) Az át adott lis tán sze rep lõ sze mé lye ket mind a mun -
ka vál la lók, mind a mun kál ta tók szim pá tia sor rend be ren -
de zik (1-5-ig be szá moz va), és az így ki ala kult sor rend
alap ján (a ne vek mel let ti szá mo kat össze ad va meg ha tá roz zák
a leg ki sebb össze get) vá laszt ják ki a köz ve tí tõt/dön tõ bí rót.

c) Az a)-b) pont sze rin ti mód sze rek kom bi nál ha tók is,
pél dá ul oly mó don, hogy a fe lek ki húz zák a szá muk ra el fo -
gad ha tat lan sze mé lye ket, és a meg ma radt lis tát a b) pont
sze rint rang so rol ják. 

d) A fe lek fel vált va húz nak ki egy sze mélyt (a kez dés rõl 
sor so lás sal dön te nek), és az utol só nak meg ma ra dó név a
ki vá lasz tott sze mély. 

e) Sor sol nak.

9. Amennyi ben a fe lek nek a dön tés hez nincs elég in for -
má ci ó juk, ak kor a Szol gá lat igaz ga tó já hoz for dul hat nak
- a sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér tõ - ki egé szí tõ ada to kért.
Elõ for dul hat, hogy nem ta lál nak va la mennyi ük szá má ra
el fo gad ha tó sze mélyt az át adott lis tán, ek kor vagy újabb
ne ve ket kér nek a Szol gá lat ve ze tõ jé tõl, vagy a nyil vá nos -
ság ra ho zott lis tá ról ma guk vá lasz ta nak köz ve tí tõt/dön tõ -
bí rót. Ez utób bi eset ben a vi tá ban ál lók kö te le sek a ki vá -
lasz tott sze mély rõl a Szol gá la tot tá jé koz tat ni. 

10. A Szol gá lat igaz ga tó ja a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró ki vá -
lasz tá sá nak me ne tét, mód sze rét - egy erre rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon - kö te les do ku men tál ni. Amennyi ben bi -
zo nyí tot tan min dent meg tett azért, hogy a vi tá ban álló fe -
lek a Szol gá lat Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza bály -
za tá ban le ír tak sze rint vá lassza nak köz ve tí tõt/dön tõ bí rót,
de ez nem ve ze tett ered mény re, ak kor kö te les fel aján la ni a
Szol gá lat fõ ál lá sú tag já nak sze mé lyes köz re mû kö dé sét a
vita ren de zé sé ben. 

11. A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró sze mé lyé nek el fo ga dá sá ról
„El fo ga dá si”, il let ve „Alá ve té si” nyi lat ko za tot ál lí ta nak
ki, ame lyet a vi tá ban álló fe lek alá ír nak és a Szol gá lat igaz -
ga tó já nak át ad nak. A nyi lat ko zat ban, a vi tá ban álló fe lek
ki nyil vá nít ják, hogy a köz ve tí tõ sze mé lyé nek ki vá lasz tá sa
a fen ti el já rás sze rint tör tént, és el fo gad ják il le té kes sé gét a
vita ren de zé sé ben. Meg ha tá roz zák, hogy mi lyen jo go sít -
vá nyok kal ru ház zák fel a köz ve tí tõt és mit vár nak el tõle. 

12. A köz ve tí tõk/dön tõ bí rók te vé keny sé gü ket meg bí zá -
si szer zõ dés alap ján lát ják el. Köz ve tí tés ese tén a szer zõ -
dést a Szol gá lat igaz ga tó já val, kö te le zõ dön tõ bí rás ko dás
ese tén a vi tá ban álló mun kál ta tó val kö tik meg. 

13. A mun ka vég zés hez szük sé ges esz kö zö ket (hely,
gép író, hang rög zí tés stb.) a vi tá ban álló fe lek nek kell biz -
to sí ta ni uk. 

14. A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró - a mun ka vég zé sét megköny -
nyítõ hát tér-in for má ci ók meg szer zé se ér de ké ben - jo gosult 
igény be ven ni a Szol gá lat in for má ci ós bá zi sát. Az egyez tetés 
idõ tar ta ma alatt a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró a fe lek tõl - az ál ta la
szük sé ges nek tar tott mér ték ben - tá jé koz ta tást, il let ve adat -
szol gál ta tást kér het. 

15. A mun ka ügyi vita ren de zé sé re fel kért sze mély el já -
rá sát (az el já rás mód szer ta nát, il let ve jo go sult sá ga it, in téz -
ke dé si le he tõ sé ge it) az ha tá roz za meg, hogy bé kél te tés re,
köz ve tí tés re vagy dön tõ bí rás ko dás ra kér ték-e fel. 

V. A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró fel ada tai

A) A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró cél ja 

A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró mun ká já nak alap ve tõ cél ja a vi -
tá ban álló fe lek kö zött a bi za lom hely re ál lí tá sa, a konf lik -
tus hely zet meg szün te té se, a mun ka he lyi béke meg õr zé se,
il let ve hely re ál lí tá sa, a mun ka ügyi kap cso la tok kultúrá -
jának ja ví tá sa. En nek meg fe le lõ en nem cél ja a fel me rü lõ
ja vas la tok ér té ke lé se, az ál ta la jó nak vélt meg ol dás pre -
ferálása. 
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B) A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró ál ta lá nos fel ada ta 

1. Át ta nul má nyoz za az ad dig ké szült, a vi tá val össze -
füg gõ írá sos do ku men tu mo kat. 

2. Meg ál la po dik a fe lek kel az el já rás le foly ta tá sá nak
alap ve tõ sza bá lya i ban, meg hall gat ja a fe lek el vá rá sa it. 

3. Kü lön-kü lön meg be szé lést foly tat a vi tá ban álló fe -
lek kel. 

4. Ezt kö ve tõ en maga szá má ra összeg zi a té nye ket, rög -
zí ti a ki ala kult hely ze tet, és meg ha tá roz za sa ját te en dõ it a
fen ti cél el éré se ér de ké ben. 

5. A két fél kö zött „in gáz va”, fenn tart ja a kap cso la tot, a
kom mu ni ká ci ót a vi tá ban ál lók kö zött. 

6. Kü lön-kü lön fel ve ti a vi tás kér dé se ket, se gí ti a prob -
lé ma ér tel me zé sét, meg fo gal maz za a part ner le het sé ges el -
len ér ve it és pri o ri tá sa it, igyek szik el osz lat ni - a rossz tár -
gya lá si, il let ve kom mu ni ká ci ós gya kor lat mi att - kelet -
kezett fél re ér té se ket. 

7. Amennyi ben esélyt lát új meg kö ze lí té sek, il let ve ja -
vas la tok meg fo gal ma zá sá val for du lat el éré sé re, kez de mé -
nye zi a közv etlen tár gya lá sok foly ta tá sát. 

8. A tár gya ló cso por tok ve ze tõ i nek (kü lön-kü lön) négy -
szem köz ti meg be szé lé sen - a tár gya lá so kon szer zett ta pasz -
ta la tai alap ján - fel hív ja fi gyel mü ket, az ered mé nyes tár gya -
lást aka dá lyo zó té nye zõk re (a tár gya ló cso por tok össze té te -
lé re, rossz tár gya lá si tech ni kák ra, új mód sze re ket ajánl hat
a si ke re sebb meg be szé lé sek ér de ké ben stb.). 

9. Ügyel arra, hogy a fe lek érez zék: egyen ran gú part ne -
rek nek te kin ti õket. Ezért mind két fél re azo nos idõt, ener -
gi át, fi gyel met for dít. 

10. A nyil vá nos ság elõtt nem a köz ve tí tõ nek/dön tõ bí ró -
nak kell meg je len nie, ha nem a fe lek nek. Csak ak kor nyi -
lat koz hat a köz ve tí tõ/dön tõ bí ró a konk rét ügy rõl a saj tó -
nak, ha erre mind két fél fel kér te, il let ve ez zel meg bíz ták.
Még ilyen fel ké rés ese tén sem ad hat in for má ci ót a fe lek
köz ve tí té si el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ról, az ügy
ér de mi ré szé rõl, vagy a ren de zés re tett ja vas la tok ról, il let ve
olyas mi rõl, ami vel kap cso lat ban a fe lek bár me lyi ke ti tok -
tar tást igé nyel. 

11. A köz vet len tár gya lá so kon részt vesz - fel ké rés re el -
nö köl - és se gít a pár be széd fenn tar tá sá ban, egé szen a meg -
ál la po dá sig. Fel ké rés re részt vesz a meg ál la po dás meg -
szövegezésében. 

C) Sa já tos bé kél te tõi/köz ve tí tõi fel ada tok 

1. A köz ve tí tõ a B pont ban fel so rol ta kon túl, kö te les
ak tí van részt ven ni a konf lik tus meg ol dá sá ban. En nek
ér de ké ben - ha szük sé ges, ak kor szak ér tõ(k) be vo ná sá -
val - konk rét ja vas la tot dol goz ki, ame lyet meg vi ta tás ra
fel ajánl mind a mun kál ta tók nak, mind a mun ka vál la -
lóknak. 

2. A vi tá ban álló fe lek a köz ve tí tõ ál tal ki dol go zott ja -
vas la tok kal kö te le sek ér dem ben fog lal koz ni, de nem kö te -
le sek el fo gad ni. A fe lek sza ba don dönt het nek a ja vas lat el -
fo ga dá sá ról, il let ve el ve té sé rõl. 

D) A dön tõ bí ró sa já tos fel ada tai 

A dön tõ bí ró a Mun ka Tör vény köny vé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján meg ál la pít ja a tény ál lást, és amennyi ben
il le té kes sé ge a vi ta tott kér dés ben egy ér tel mû en meg ál la -
pít ha tó - az ira tok át ta nul má nyo zá sa, a fe lek, szak ér tõk, il -
let ve a vi tá ban ál lók kez de mé nye zé sé re ta núk meg hall ga -
tá sa után - vég le ges dön tést hoz. Ugyan ak kor a dön tõ bí ró
ha tá ro za ta a Mun ka Tör vény köny ve fel ha tal ma zá sa alap -
ján - kol lek tív szer zõ dé ses meg ál la po dás nak mi nõ sül, s a
kol lek tív szer zõ dés sel kap cso lat ban he lye van mun ka ügyi
jog vi tá nak is. 

A dön tõ bí rói el já rás ga ran ci á lis sza bá lyai: 

a) a dön tõ bí rói tár gya lás - ha a fe lek más ként nem ren -
del kez nek - nyil vá nos, 

b) a dön tõ bí ró a tár gya lá son ho zott ha tá ro za tát nyil vá -
no san hir de ti ki, még ab ban az eset ben is, ha a fe lek elõ ze -
te sen zárt tár gya lást kér tek, 

c) a dön tõ bí rói el já rás so rán a fe lek ér de ke ik ér vé nye sí -
té se ér de ké ben kép vi se lõt bíz hat nak meg.

VI. A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró ad mi niszt ra tív te en dõi

 A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró - az aláb bi szem pon tok alap ján -
kö te les az ál ta la vég zett konf lik tus ke ze lés rõl a Szol gá lat
igaz ga tó já nak rö vid írá sos össze fog la lót ké szí te ni: 

a) a szak ma, ága zat (a konk rét hely szín) meg ne ve zé se,

b) mun ka he lyi, ága za ti, szek to rá lis, vagy re gi o ná lis
konf lik tus volt-e,

c) mi volt a mun ka ügyi vita lé nye ge,

d) kik vol tak a konf lik tus részt ve või,

e) ki mu tat ha tó-e kár oko zás (be mu tat va a szá mí tás
mód ját),

f) hány na pig tar tott a mun ka ügyi vita, eb bõl mennyit
vett igény be a bé kél te tés/köz ve tí tés, il let ve a dön tõ bí rás -
ko dás,

g) mi lett a vége a mun ka ügyi vi tá nak,

h) a bé kél te tés sel/köz ve tí tés sel, dön tõ bí rás ko dás sal kap -
cso lat ban mi lyen költ sé gek me rül tek fel (a köz ve tí tõ/dön -
tõ bí ró költ sé ge i rõl van szó).

Ezen túl min den, a mun ka so rán ke let ke zett do ku men tu -
mot - amely egyik fél nek sem sér ti a sze mé lyi sé gi jo ga it és
gaz da sá gi ér de ke it - csa tol ni kell az össze fog la ló hoz.

2. A köz ve tí tõ/dön tõ bí ró ál tal ké szí tett do ku men tu mo -
kat az adat bank ban kell el he lyez ni, ame lyet a Szol gá lat - a
fe le lõs õr zés re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val - õriz.
Az így össze gyûlt do ku men tu mo kat csak az érin tet tek
hoz zá já ru lá sá val le het nyil vá nos ság ra hoz ni. A ku ta tók a
bi zal mas ira tok ku ta tá sát sza bá lyo zó ér vé nyes le vél tá ri
tör vény alap ján jut hat nak hoz zá a do ku men tu mok hoz. 
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3. A köz ve tí tés és így a bé kél te tés is vég zõd het:

- ered mé nye sen, meg ál la po dás sal, il let ve

- ered mény te le nül, nincs meg ál la po dás.

a) Az elsõ eset ben a köz ve tí tõ nek - a Szol gá lat nak tel je -
sí ten dõ ad mi niszt ra tív kö te le zett sé ge it le szá mít va - nin -
csen to váb bi dol ga. 

b) A má so dik eset ben, amennyi ben a konf lik tus el mé -
lyü lé sé vel le het szá mol ni (sztrájk, de monst rá ció, mun ka -
las sí tás stb.), a Szol gá lat igaz ga tó ja - a vita ren de zé sé ben
köz re mû kö dött köz ve tí tõ meg hall ga tá sa és a ren del ke zé -
sé re álló do ku men tu mok át ta nul má nyo zá sa, va la mint a vi -
tá ban ál lók meg kér de zé se után - ja vas la tot tesz a to váb bi
tár gya lá sok ra, il let ve ha az érin tet tek igény lik, új ból fel -
ajánl ja a Szol gá lat köz re mû kö dé sét. Ugyan azon ügy ben a
Szol gá lat is mé telt köz re mû kö dé se már nem in gye nes, ha -
nem a bé kél te tés/köz ve tí tés min den költ sé ge, így a köz ve -
tí tõ dí ja zá sa is a fe le ket ter he li.

VII. A köz ve tí tõk/dön tõ bí rák fel ké szí té se, kép zé se

A) A fel ké szí tés, a kép zés cél ja

El mé le ti és mód szer ta ni se gít sé get adni a lis tá ra fel ke -
rült köz ve tí tõk nek és dön tõ bí rók nak ah hoz, hogy az ön -
ként vál lalt konf lik tus ke ze lé si fel ada ta i kat mi nél ered mé -
nye seb ben lát has sák el. 

B) A kép zés szer ke ze te 

Az éves kép zé si prog ra mot a Szol gá lat tárgy évi mun ka -
ter vé be il leszt ve kell ki mun kál ni. A kép zé sek rõl, azok
ered mé nye i rõl az igaz ga tó éves be szá mo ló ja ke re té ben tá -
jé koz tat ja az OÉT-ot.

VIII. A Szol gá lat is mert sé gé nek elõ se gí té se (PR)

1. A Szol gá lat csak ak kor tud ja be töl te ni hi va tá sát, sze -
re pét, ha az or szág mun kál ta tó i nak és mun ka vál la ló i nak
több sé ge is me ri cél ját, fel ada tát, mû kö dé sét, el já rá si sza -
bá lya it, igény be vé te lé nek mód ját, el ér he tõ sé gi le he tõ sé -
gét. En nek ér de ké ben fo lya ma to san tá jé koz tat ni kell a saj -
tót, a szak mai köz vé le ményt, az egye te me ket, a ka ma rá kat
és ter mé sze te sen az OÉT tag ja it az el ké szült szak ér tõi
anya gok ról, a meg va ló sí tá si el kép ze lé sek rõl. A Szol gá lat
Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza bály za tát a mé di ák -
nak (ki e mel ten ke zel ve a mun kál ta tói és szak szer ve ze ti la -
po kat) meg kell kül de ni. 

2. A Szol gá lat el fo ga dott do ku men tu ma it - az OÉT dön -
té se után - saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben kell is mer tet ni a köz -
vé le ménnyel, il let ve min den mun kál ta tói ér dek kép vi se let -
nek és min den mun ka vál la lói ér dek kép vi se let nek az OÉT
tag ság tól füg get le nül - meg kell kül de ni.

IX. Záró ren del ke zé sek

1. A Szol gá lat Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza -
bály za tát az OÉT ple ná ris ülé se fo gad ja el. 

2. A Szer ve ze ti, Mû kö dé si és El já rá si Sza bály za tot a
Ma gyar Köz löny ben és az Mun ka ügyi Köz löny ben a köz -
ve tí tõk/dön tõ bí rók lis tá já val együtt kell meg je len tet ni. 

T á  j é  k o z  t a  t ó

az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 
2008. jú li us 22-i ülé sé rõl

Az OÉT ple ná ris ülé se meg tár gyal ta a 2009. évi mun ka -
szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl szó ló elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ta a 2009. évi mun ka szü -
ne ti na pok kö rü li mun ka rend re vo nat ko zó kor mány za ti ja -
vas la tot. Egy ben ja vas la tot tett arra, hogy a mun ka ügyi mi -
nisz ter kap jon tör vé nyi fel ha tal ma zást, amely sze rint a jö -
võ ben ren de let ben sza bá lyoz has sa a mun ka szü ne ti na pok
kö rü li éves mun ka ren det, a ren des mun ka idõ ben te vé keny -
ke dõ szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra vo nat ko zó an is.

A kor mány za ti ol dal és a mun kál ta tói ol dal is egyet ér tett 
a mun ka vál la lói ol dal fen ti ja vas la tá val.

A kor mány za ti ol dal az adott jog sza bá lyok (Hszt., Hjt.)
mó do sí tá sa al kal má val kez de mé nye zi az il le té kes tár cák -
nál, hogy az ak tu á lis mó do sí tás sal egy ide jû leg ezt a vál -
toz ta tást is ve zes sék át a tör vé nyek szö ve gén. 

Az OÉT - az aláb bi ak sze rint - el fo gad ta a 2009. évi
mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl szó ló elõ ter -
jesz tést.

A 2009. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li - a nap tár sze -
rin ti mun ka rend tõl való el té rés sel járó - mun ka rend a kö -
vet ke zõ:

a) ja nu ár 10., szom bat mun ka nap,

 ja nu ár 2., pén tek pi he nõ nap,

b) au gusz tus 29., szom bat mun ka nap,

au gusz tus 21., pén tek pi he nõ nap,

c) de cem ber 19., szom bat mun ka nap,

de cem ber 24., csü tör tök pi he nõ nap.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga
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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 zat 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) 2008. szep tem ber
9-én meg tar tott ülé sén meg vizs gál ta a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság tag já nak be je lent ke zõ - 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 -
Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge 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:

194. sz. ha tá ro zat: A Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge (1107 Bu da pest, Má zsa tér 2-6.) a Ke res ke -
del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság vo nat ko zá sá ban a meg ál la po dás ban fog lalt ál ta lá nos rész vé te li és ága za ti sá gi fel té te -
lek nek meg fe lel, ezért az RMB a Ke res ke del mi Ága za ti Pár be széd Bi zott ság csat la ko zó tag já nak nyil vá nít ja.

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 megjelené -
sétõl 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

T á  j é  k o z  t a  t á s

Ní vó díj-pá lyá zat nyer te se i rõl

Az MPA kép zé si alap rész 2008. évi de cent ra li zált ke re té re ki írt Ní vó díj-pá lyá zat nyer te sei (16/2008. MPA KA sz.
Mi nisz te ri Dön tés):

Sor-
szám

Ré gió In téz mény Vá ros
Ta nu lói
lét szám

Tá mo ga tá si
összeg

1. Dél-Al föld II. Rá kó czi Fe renc Me zõ gaz da sá gi, 
Köz gaz da sá gi, In for ma ti kai Szak kö zép is ko la
és Kol lé gi um

Kis kun ha las 590 6 608 000 Ft

2. Észak-Ma gyar or szág Eöt vös Jó zsef Épí tõ ipa ri, Mû vé sze ti Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um

Mis kolc 1 222 16 822 400 Ft

3. Nyu gat-Du nán túl Gá bor Lász ló Épí tõ ipa ri Szak kép zõ Is ko la Gyõr 625 11 200 000 Ft

4. Nyu gat-Du nán túl Lu kács Sán dor Me chat ro ni kai és Gép észe ti
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um

Gyõr 1 502 7 000 000 Ft

T á  j é  k o z  t a  t á s

fel ügye lõi iga zol vány ér vény te le ní té sé rõl

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség Észak-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge mun ka -
tár sá nak dr. Koz ma Ka ta lin mun ka ügyi fel ügye lõ nek az 5-102462 szá mú fel ügye lõi iga zol vá nya el ve szett.

Az 5-102462 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. szep tem ber 20. nap já tól ér vény te len.
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P á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á s

A Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet pá lyá za tot hir det
gyer mek- és if jú ság po li ti kai

igaz ga tói

mun ka kör be töl té sé re.

A Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fel ügye le te alatt álló ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, amely a köz al kal ma zot tak 
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény ha tá lya alá
tar to zik. 

A Kjt., 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 a gyer mek- és if jú ság po li ti kai igaz ga tói mun ka kör
ve ze tõ be osz tás nak mi nõ sül, az igaz ga tó fe lett a mun kál -
tatói jo go kat az SZMI fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja. 

A mun ka kör be töl tõ je ál tal el lá tan dó fõbb fel ada tok:

- a Gyer mek- és If jú ság po li ti kai Igaz ga tó ság te vé keny -
sé gé nek irá nyí tá sa,

- az in té zet nek a gyer mek jó lé ti alap el lá tás hoz, gyer -
mek vé del mi szak el lá tás hoz, va la mint - fe le lõs sé gi terü -
letén - a gyám ügyi igaz ga tás hoz kap cso ló dó mód szer ta ni,

- fej lesz té si te vé keny sé gé nek és gyer mek- és if jú ság ku -
ta tá si fel ada ta i nak a ko or di ná lá sa,

- az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Bi zott ság te -
vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa,

- a Gyer mek jó lé ti és Gyer mek vé del mi Fõ osz tály és a
Gyer mek- és If jú ság ku ta tá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek köz -
vet len irá nyí tá sa,

- az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Bi zott ság ve -
ze tõ je mun ká já nak ko or di ná lá sa.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le:

- fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség (egye te mi szin tû fel sõ -
fo kú ké pe sí tés: szo ci o ló gus, pe da gó gus, gyógy pe da gó gus,
pszi cho ló gus, szo ci ál po li ti kus, szo ci ál pe da gó gus, szo ciális
mun kás),

- leg alább tíz év szak mai ta pasz ta lat,

- bün tet len elõ élet,

- szo ci á lis szak vizs ga (gyer mek jó lé ti alap- és/vagy
gyer mek vé del mi szak el lá tás té ma kör ben)

- ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

- tu do má nyos fo ko zat,

- több szak irá nyú vég zett ség meg lé te (pl. pe da gó gus-pszi -
cho ló gus, pe da gó gus-szo ci o ló gus),

- köz igaz ga tá si szerv nél szer zett szak mai ta pasz ta lat,

- Eu ró pai Uni ós ide gen nyelv (an gol, né met, fran cia,
olasz, spa nyol) is me re te,

- fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép is me re tek.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

- a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó, a szak mai
élet utat rész le te sen be mu ta tó szak mai ön élet rajz,

- szak mai ve ze tõi prog ram,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány
(al kal ma zás ese tén),

- a vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta,

- mo ti vá ci ós le vél,

- nyi lat ko zat arra vo nat ko zó an, hogy a vagyonnyilat -
kozat-tételi kö te le zett sé gét tel je sí te ni fog ja.

A be so ro lás az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az 1/1993. (IV. 20.)
MüM ren de let alap ján tör té nik.

A mun ka kör a pá lyá zat ered mé nyes le zá rá sát kö ve tõ en
2009. ja nu ár 1-jé tõl be tölt he tõ.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: 

A pá lyá za tot be nyúj ta ni 2008. no vem ber 27-ig le het

- pos tai úton, a pá lyá zat nak a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet cí mé re (dr. Bagi Krisz ti na fõ osz tály ve ze tõ ré szé -
re) tör té nõ meg kül dé sé vel (1134 Bu da pest, Tü zér u. 33-35.).
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni „Gyer mek- és Ifjúságpoli tikai
Igaz ga tó mun ka kör be töl té sé re vo nat ko zó pá lyá zat”, vagy

- elekt ro ni kus úton dr. Bagi Krisz ti na fõ osz tály ve ze tõ
ré szé re a krisz ti na.bagi@szmi.hu e-ma il cí men ke resz tül.
A tárgy ban kér jük fel tün tet ni: 50-28/2008. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás for mai
kér dé sek ben dr. Bagi Krisz ti ná tól (237-6752), szak mai kér -
dé sek ben Szi ku lai Ist ván tól (237-6762) kér he tõ.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. de cem ber 15.

A pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül az
elõ ér té ke lés alap ján ki vá lasz tot tak sze mé lyes meg hall ga -
tá sá ra is sor ke rül a jel zett idõ pon tig.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
15 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 elõ írá sok nak meg fe le lõ en ke zel jük.
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti Mi nisz té rium kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

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

2008. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 6552 Ft áfá val; fél éves elõ fi ze tés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fizetésben
megrendel hetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 6552 Ft  áfá val. 
fél év re: 3276 Ft  áfá val. 

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

a

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

c. ki ad ványt.

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz lö nyki 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 Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez 
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos 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 Köz löny Lap- és Könyvki adónak 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
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.

(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                        cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 -
igazgatási 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) 338-4746, 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
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
                                                 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

A ma gyar nem zet sors for du ló it a XX. szá zad ban négy dá tum rep re zen tál ja. 1920, 1947 a tri a no ni és a pá ri zsi béke -
szerzõdés évei; 1956 a ma gyar for ra da lom vi lág tör té nel mi ese mé nye s 1989 az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat kez dõ
eszten deje. Az év szá mok az euró pai tör té ne lem mi kén ti ala ku lá sá nak is meg határozó ter mi nu sai.
A Sub cla u su la so ro zat e kö te te a két bé ke szer zõ dés fõbb nem zet kö zi do ku men tu ma i nak be mu ta tá sá ra vál lal ko zott.
A je len tõs rész ben el sõ ként nyil vá nos ság ra ke rü lõ for rá sok olyan té nyek, ame lyek kom men tárt nem igé nyel ve ön -
magukért be szél nek. Fac ta  loquntur, fa ma vo lat.
A je len ko ri euró pai bé kék éve Ma gyar or szág szá má ra a Tri a non „kis pa lo tá tól” a pá ri zsi Qu ai de Or sa yn fek võ kül ügyi
pa lo tá ig tö ret le nül hú zó dik. Ezt pél dáz zák a köz zé tett do ku men tu mok.

A kö tet 1328 ol dal ter je del mû, ár a 9950 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
 Közlöny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 9950 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

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

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

Ma gyar Köz löny

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

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

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

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

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

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

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

IX. Határozatok Tára

 Hi va ta los Ér te sí tõ

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

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

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

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

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

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

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

2009. ja nu ár 1-jé tõl

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

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

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

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

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Kft.
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest V., Al kot mány u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván, tel.: 472-8246. 
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6. Te le fax: 266-5099. 

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  a Fá ma ZRt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640 Ft, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál  (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. 
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For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.3198 - Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los lap já nak,
a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.

A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el ren del te,
továb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it, va la mint a
mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü lön fé le tá jé koz ta tó it,
to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé lyez.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a  kiadó ügyfél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

                               cég sze rû alá írás


