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JOGSZABÁLYOK

2008. évi LXI.
t ö r  v é n y

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény módosításáról*

1. § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 20.  § (2) és (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Köz al kal ma zot ti jog vi szony
a) bün tet len elõ éle tû,
b) ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött, to váb bá
c) ma gyar ál lam pol gár sá gú, vagy kü lön jog sza bály sze -

rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val rendel kezõ, il -
let ve be ván do rolt vagy le te le pe dett
sze méllyel lé te sít he tõ.

(3) Vég re haj tá si jog sza bály a jog vi szony lé te sí té sé hez
a) a (2) be kez dés b) és c) pont já ban fog lalt fel té tel alól

men te sí tést ad hat,
b) ma gyar ál lam pol gár sá got, ma gyar nyelv tu dást, ille -

tõ leg cse lek võ ké pes sé get ír hat elõ.”

2. § (1) A Kjt. 20/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A 25.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti át he lye zés
ese tén pá lyá zat ki írá sa nél kül lé te sít he tõ köz al kal ma zot ti
jogvi szony ak kor is, ha egyéb ként a mun ka kör be töl té sé hez
pá lyá zat ki írá sa kö te le zõ. Ezen túl me nõ en, a mun ka kör
pá lyá zat ki írá sa nél kül is be tölt he tõ

a) olyan mun ka kör vagy ve ze tõ meg bí zás ese tén, amely
te kin te té ben – ki lenc ven na pon be lül – már leg alább két al -
ka lom mal ered mény te le nül ke rült sor pá lyá za ti fel hívás
ki írá sá ra,

b) ha a mun ka kör ha la dék ta lan be töl té se a fo lya ma tos
el lá tás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges, és a fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges sze mé -
lyi fel té te lek más mun ka szer ve zé si esz kö zök kel nem biz -
to sít ha tók,

c) ha a mun kál ta tó nál ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ban leg alább ki lenc hó na pig fog lal koz ta tott sze -
méllyel az ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szû -
né sét kö ve tõ egy hó na pon be lül lé te sí te nek köz al kal ma -
zot ti jog vi szonyt, fel té ve, hogy az ösz tön dí jas fog lal koz ta -
tott ként el lá tott fel ada tai ré szét ké pez ték a ki ne ve zé sé ben
fog lalt mun ka kö ré nek, és az ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si
jog vi szony nem a mun kál ta tó azon na li ha tá lyú fel mon dá -
sá val szûnt meg,

d) egy évet meg nem ha la dó ha tá ro zott ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té se ese tén, vagy

e) ha ezt vég re haj tá si jog sza bály elõ ír ja.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. ok tó ber 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Kjt. 20/A.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy út tal a 20/A.  § a kö vet -
ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pá lyá za ti fel hí vást, va la mint a mun kál ta tó nál
köz al kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben pá lyá zat nél kül be -
tölt he tõ mun ka kört és a ki ne ve zés fel té te le it (a továb biak -
ban: ál lás hir de tés) a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szolgál -
tató és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (a továb biak ban:
KSZK) in ter ne tes ol da lán kell köz zé ten ni. Emel lett a pá -
lyá za ti fel hí vást, va la mint az ál lás hir de tést

a) ha a fenn tar tó ön kor mány zat, a szék he lyén,
b) ha a fenn tar tó ön kor mány za ti tár su lás, a tár su lás ban

részt vevõ ön kor mány za tok szék he lyén is, to váb bá
c) a mun kál ta tó a szék he lye és te lep he lye sze rin ti te le -

pü lé sen
a hely ben szo ká sos mó don kö te les köz zé ten ni. Vég re haj -
tá si jog sza bály hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való
köz zé té telt is elõ ír hat. Eb ben az eset ben, to váb bá az
a)–c) pont ban fog lalt ese tek ben meg kell je löl ni a KSZK
hon lap ján  való köz zé té tel idõ pont ját. A pá lyá zat be nyúj tá -
sá nak, il let ve az ál lás hir de tés re tör té nõ je lent ke zés nek a
ha tár ide je a pá lyá za ti fel hí vás nak, il let ve az ál lás hir de tés -
nek a KSZK hon lap ján  való el sõd le ges köz zé té te lé tõl szá -
mí tott ti zen öt nap nál – a mun kál ta tó ve ze té sé re ki írt pá lyá zat
ese tén har minc nap nál – rö vi debb nem le het.

(5) A pá lyá zó – a (3) be kez dés d) pont ja alap ján meg ha -
tá ro zot ta kon túl me nõ en – a pá lyá zat hoz csa tol ja

a) a mun kál ta tó ve ze té sé re ki írt pá lyá zat ese tén a mun -
kál ta tó ve ze té sé re, fej lesz té sé re vo nat ko zó prog ram ját,

b) ar ról  szóló nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal ösz -
szefüggésben szük sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,

c) a kü lön jog sza bály ban vagy a pá lyá zat ban elõ írt to -
váb bi kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ok ira to kat.

(6) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 23.  §
(2) be kez dés sze rin ti ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör re vagy
meg bí zás ra ki írt pá lyá zat ese tén a pá lyá zót a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ hu szon egy na pon be lül a ki ne ve zé si,
meg bí zá si jog kör gya kor ló ja ál tal lét re ho zott leg alább há -
rom ta gú, a be töl ten dõ mun ka kör fel ada ta it érin tõ en szak -
ér te lem mel ren del ke zõ bi zott ság hall gat ja meg, mely nek
nem le het tag ja – a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
tag ja ki vé te lé vel – a ki ne ve zé si, meg bí zá si jog kör gya kor -
ló ja. A ki ne ve zé si, meg bí zá si jog kör gya kor ló ja a bi zott -
ság írás ba fog lalt vé le mé nyét mér le gel ve a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ

a) hat van na pon be lül, vagy
b) elsõ ülé sén, ha e jo got tes tü let gya ko rol ja,

dönt a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé rõl, il let ve a
ve ze tõi meg bí zás ról. Egye bek ben a pá lyá zat el bí rá lá sá nak
rend jét a mun kál ta tó ha tá roz za meg.

(7) A be nyúj tott pá lyá zat tar tal ma – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – csak a pá lyá zó be le egye zé sé vel kö -
zöl he tõ har ma dik sze méllyel. Si ker te len pá lyá zat ese tén a
pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti anya got vissza kell jut tat ni.
Amennyi ben a pá lyá zó az ál ta la be nyúj tott, sze mé lyes
ada to kat tar tal ma zó adat hor do zót a pá lyá zat el bí rá lá si ha -
tár ide jé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül nem ve szi át,
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azo kat meg kell sem mi sí te ni és sze mé lyes ada ta it tö röl ni
kell.”

3. § (1) A Kjt. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Köz al kal ma zot ti jog vi szony – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik –

a) he lyet te sí tés cél já ból,
b) meg ha tá ro zott mun ka el vég zé sé re, il let ve fel adat el -

lá tá sá ra, vagy
c) elõ adó mû vé sze ti in téz mény nél ki ne ve zett ve ze tõ ként

tör té nõ fog lal koz ta tás ra, leg fel jebb tíz éves idõtar tamra
lé te sít he tõ ha tá ro zott idõ re tör té nõ ki ne ve zés sel. Ezen túl -
me nõ en a ha tá ro zat lan idõ re  szóló köz al kal ma zot ti jog -
viszony ha tá ro zott ide jû vé mó do sí tan dó, ha a közalkal -
mazott a pré mi um évek prog ram ban tör té nõ rész vé te lé hez
hoz zá já rul.”

(2) A Kjt. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
rendel ke zés lép, egy út tal a 21.  § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A ki ne ve zé si ok mány nak tar tal maz nia kell a köz al -
kal ma zott mun ka kö rét, a be so ro lá sá nak alap já ul szol gá ló
fi ze té si osz tályt és fo ko za tot (ki ne ve zett ve ze tõ ese tén
mun ka kö re osz tály ba so ro lá sá nak meg je lö lé sét), az il let -
mé nyét és a mun ka vég zés he lyét. A ki ne ve zé si ok mány -
ban más, a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt érin tõ kér dés is
meg ha tá roz ha tó.

(4) Ha a ki ne ve zés mó do sí tá sa kö vet kez té ben
a) a ki ne ve zett ve ze tõ ala cso nyabb osz tály ba so rolt ve -

ze tõi mun ka kört tölt be, il let mé nyét a 66/A.  § sze rint, vagy
b) a ko ráb bi ki ne ve zett ve ze tõ nem ve ze tõi mun ka kört

tölt be, il let mé nyét fi ze té si osz tá lyá nak és fo ko za tá nak
alap ján
kell meg ál la pí ta ni. Ha a ki ne ve zés mó do sí tást meg elõ zõ il -
let mény össze ge az e tör vény sze rin ti ga ran tált mér té ket
meg ha lad ta, a ki ne ve zés mó do sí tá sa kor – a 30/C.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – az il let mény össze gét a
meg elõ zõ il let mény és a ga ran tált il let mény kö zöt ti el té rés
szá za lék ban meg ha tá ro zott ará nyá nak meg fele lõen kell
meg ál la pí ta ni.”

4. § (1) A Kjt. 22.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A gya kor no ki idõ tar ta mát a ki ne ve zés kor kell elõ -
ír ni. A gya kor no ki idõ meg szû nik,

a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro zott ide jû re tör -
té nõ mó do sí tá sa kor, vagy

b) ha a köz al kal ma zott mun ka kö re úgy vál to zik, hogy
az (1)–(3) be kez dés alap ján nem len ne kö te le zõ a gya kor -
no ki idõ ki kö té se.”

(2) A Kjt. 22.  § (9)–(12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek, ez zel egy ide jû leg a 22.  § a követ -
kezõ (13)–(16) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) A gya kor no ki idõ ki kö té se kor a mun kál ta tó kö te les
tá jé koz tat ni a köz al kal ma zot tat a gya kor no ki idõ alat ti
szak mai se gí tõ sze mé lyé rõl. Má sik szak mai se gí tõt kell ki -
je löl ni, ha a ki ne ve zés ben a mun ka vég zés he lyé nek vagy a
mun ka kör nek a mó do sí tá sa ezt in do kolt tá te szi.

(10) A gya kor nok kal szem be ni szak mai kö ve tel mé nyek 
biz to sít ják a mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges gya kor la ti
is me re tek el sa já tí tá sát. A vég re haj tá si ren de let a gya kor -
no ki idõ szak mai kö ve tel mé nye it rész le te sen meg ál la pít -
hat ja.

(11) A szak mai se gí tõ
a) fi gye lem mel kí sé ri a gya kor nok te vé keny sé gét,
b) se gí ti a gya kor no ki kö ve tel mé nyek tel je sí té sét,
c) fél éven te, il let ve a szak mai se gí tõ sze mé lyé nek a

(9) be kez dés sze rin ti vál to zá sa elõtt írás ban ér té ke li a gya -
kor nok mun ka vég zé sét.

(12) Az ér té ke lés hez a gya kor nok írás ban ész re vé telt
 tehet.

(13) A szak mai kö ve tel mé nyek re fi gye lem mel a mun -
kál ta tó gya kor no ki sza bály za tá ban ál la pít ja meg a gya kor -
no ki idõ vel kap cso la tos kö te le zett sé ge ket, kü lö nö sen:

a) a szak mai kö ve tel mé nyek rész le tes tar tal mát,
b) a gya kor nok és a szak mai se gí tõ egyes kötelezett -

ségeit,
c) a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le it,
d) az ér té ke lés rész le tes sza bá lya it.
(14) A gya kor nok nak és szak mai se gí tõ jé nek mun ka -

vég zé si kö te le zett sé gét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy en -
nek tel je sí té se mel lett ren des mun ka idõ ben a gya kor no ki
idõ vel kap cso la tos kö te le zett sé gé nek is ele get te hes sen.

(15) A gya kor no ki idõ le jár tá nak hó nap já ban a köz al -
kal ma zot tat mi nõ sí te ni kell. A mi nõ sí tés so rán a 40.  §-t
 azzal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy

a) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz al kal ma zott
köz vet len fe let te se vé le mé nye mel lett – ha sze mé lyük nem 
azo nos – a szak mai se gí tõ ér té ke lé sét is kö te les mér le gel ni,
va la mint

b) a mi nõ sí tés ered mé nye ként „meg fe lelt” és „nem meg -
felelt” ered mény ad ha tó.

(16) A köz al kal ma zot ti jog vi szony e tör vény ere jé nél
fog va meg szû nik, ha a köz al kal ma zott „nem meg fe lelt”
mi nõ sí tést kap. A köz al kal ma zot ti jog vi szony a mi nõ sí tés
ered mé nyé nek 40.  § (5) be kez dé se sze rin ti is mer te té sét
kö ve tõ ti ze dik na pon szû nik meg.”

5. § A Kjt. 23.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi fel adat el lá tá sa
ön ál ló mun ka kör ben (a továb biak ban: ki ne ve zett ve ze tõ),
ille tõ leg ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ meg bí zás sal
(a továb biak ban: meg bí zott ve ze tõ) tör té nik. A ma ga sabb
ve ze tõ, il let ve ve ze tõ meg bí zás fel té te le, hogy a köz al kal -
ma zott – a ki ne ve zés sze rin ti mun ka kö re mel lett – lát ja el a 
ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi be osz tás ból ere dõ fel -
ada ta it. Ma ga sabb ve ze tõ csak fel sõ fo kú is ko lai vég zett -
ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zott le het. A meg bí zást és
an nak el fo ga dá sát írás ba kell fog lal ni. Nem le het ki ne ve -
zett vagy meg bí zott ve ze tõ a köz al kal ma zott a gya kor no ki
idõ tar ta ma alatt.

(2) A mun kál ta tó ve ze tõ je és he lyet te se, va la mint a
mun kál ta tó mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len -
tõségû fel ada tot el lá tó ve ze tõ ma ga sabb ve ze tõ nek mi nõ sül. 
A ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ mun ka kö rö ket,
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illet ve meg bí zá so kat, to váb bá a ki ne ve zés, il let ve a meg bí -
zás fel té te le it a vég re haj tá si ren de let ha tá roz za meg. A ma -
ga sabb ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re, ille tõ leg ilyen meg -
bí zás el lá tá sá ra pá lyá za tot kell ki ír ni. Ha a 20/B.  § alap ján
a pá lyá zat ki írá sa nem kö te le zõ, a mun kál ta tó ál la pít hat ja
meg azt a ve ze tõ meg bí zást, ille tõ leg mun ka kört, amely
be töl té se pá lyá zat alap ján tör té nik. Ha a ma ga sabb ve ze tõ
mun ka kör, il let ve az ilyen meg bí zás, va la mint a ve ze tõ
meg bí zás be töl té sé re pá lyá za tot kell ki ír ni, en nek so rán al -
kal maz ni kell a 20/A.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ját.

(3) A ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ be osz tás el lá -
tá sá val tör té nõ meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól. Jog sza -
bály leg fel jebb tíz évig ter je dõ ha tá ro zott idõ re  szóló meg -
bí zást is elõ ír hat.

(4) A meg bí zás vissza vo ná sát – a köz al kal ma zott ké rel -
mé re – in do kol ni kell. Az in do ko lás ból a vissza vo nás oká -
nak vi lá go san ki kell tûn nie. Vita ese tén a vissza vo nás in -
do ká nak  valóságát és ok sze rû sé gét a mun kál ta tó nak kell
bi zo nyí ta nia. A köz al kal ma zott az in do ko lást a vissza vo -
nás kéz be sí té sé tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül,
írás ban kér he ti. Ha a köz al kal ma zott a ké rel met ment he tõ
ok ból e ha tár idõn be lül nem tud ja be nyúj ta ni, az aka dály
el há rul tá tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül ezt pó tol -
hat ja. A mun kál ta tó az in do ko lást a ké re lem be nyúj tá sá tól
szá mí tott öt mun ka na pon be lül kö te les a köz al kal ma zott
ré szé re írás ban meg ad ni.”

6. § A Kjt. 24.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a Mun ka
Tör vény köny vé nek

a) a mun ka vi szony ala nya i ról, a mun ka vi szony lé te sí -
té sé rõl és a mun ka szer zõ dés mó do sí tá sá ról  szóló ren del -
ke zé sei (Har ma dik rész, I–III. fe je zet) kö zül a 71.  §-a, a
76.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé se, a 79.  §-ának (1) és
(4) be kez dé se, (7) be kez dé sé nek elsõ for du la ta, va la mint
80–81.  §-a nem al kal maz ha tó, to váb bá

b) 79.  § (5) be kez dé se tör vény el té rõ ren del ke zé se  hiá -
nyában al kal maz ha tó,

c) 72.  § (1), (4), va la mint (7) be kez dé se ab ban az eset -
ben al kal maz ha tó, ha vég re haj tá si ren de let a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony lé te sí té si fel té te le ként a ti zen nyol ca dik
élet év be töl té se alól men te sí tést adott.”

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

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

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

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

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

9. § (1) A Kjt. 37.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Vég ki elé gí tés il le ti meg a köz al kal ma zot tat, ha
köz al kal ma zot ti jog vi szo nya

a) fel men tés,
b) rend kí vü li le mon dás,
c) a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se kö vet kez -

té ben vagy
d) a (3) be kez dés sze rint, a ha tá ro zott idõ le jár tá val szû nik 

meg.”

(2) A Kjt. 37.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz al kal ma zot tal ugyan azon mun kál ta tó leg -
alább két al ka lom mal ha tá ro zott idõ re  szóló köz al kal ma -
zot ti jog vi szonyt lé te sít, és a ko ráb bi köz al kal ma zot ti jog -
vi szony meg szû né se, va la mint az újabb köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sé nek idõ pont ja kö zött hat hó nap nál
hosszabb idõ nem telt el, a köz al kal ma zott vég ki elé gí tés re
jo go sult, fel té ve, hogy köz al kal ma zot ti jog vi szo nya a
27.  § (2) be kez dés sze rin ti el já rás ban, a 30.  § (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban fog lalt okok alap ján ke rül meg szün -
te tés re, vagy a 25.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint szû nik
meg. Ket tõ nél több ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ese tén a hat hó nap nál hosszabb meg sza kí tás elõtt
fenn állt jog vi szo nyok idõ tar ta mát nem le het figye lembe
ven ni. A vég ki elé gí tés re  való jo go sult ság meg ál la pí tá sa -
kor a (6) be kez dést kell al kal maz ni az zal, hogy az e be kez -
dés sze rin ti jog cí men meg szûnt vagy meg szün te tett ha tá -
ro zott ide jû jog vi szo nyok idõ tar ta mát kell össze szá mí ta ni.
Ha az elsõ mon dat ban sze rep lõ okok ra ala pí tott meg szün -
te tés vagy meg szû nés alap ján a köz al kal ma zott vég ki elé -
gí tés re vált jo go sult tá, az azo nos fe lek kö zöt ti újabb ha tá -
ro zott ide jû ki ne ve zés ese tén a vég ki elé gí tés re  való jo go -
sult ság meg ál la pí tá sa kor fi gyel men kí vül kell hagy ni azon
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyok idõ tar ta mát, ame lyek re te -
kin tet tel a ko ráb bi vég ki elé gí tés ki fi ze té se meg tör tént.”

10. § A Kjt. 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„40.  § (1) A köz al kal ma zot tat
a) ki ne ve zett, ille tõ leg meg bí zott ve ze tõ ként a ve ze tõi

ki ne ve zést vagy meg bí zást kö ve tõ má so dik év el tel té vel,
va la mint a ha tá ro zott ide jû ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi
meg bí zás le jár ta elõtt leg alább há rom hó nap pal,

b) a vá ra ko zá si idõ 65.  § (3) be kez dés sze rin ti csök ken -
té se elõtt, ki vé ve, ha a vá ra ko zá si idõ csök ken té se köte -
lezõ,
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c) a 66.  § (1)–(3) be kez dés, a 66/A.  § (1) be kez dés, il -
let ve a 79/E.  § sze rin ti ga ran tált nál ma ga sabb össze gû il -
let mény meg ál la pí tá sa elõtt,

d) a 66.  § (8) be kez dés sze rin ti eset ben, il let ve
e) ké ré sé re, leg ko ráb ban köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá -

nak ke let ke zé sét, il let ve a ko ráb bi mi nõ sí té sét kö ve tõ há -
rom évet köve tõen, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá nak
meg szû né se ese tén,

f) cím ado má nyo zást meg elõ zõ en, il let ve
g) gya kor no ki ide je alatt a 22.  § (15) be kez dé sé ben

fog lalt eset ben
mi nõ sí te ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, a mun -
kál ta tó mér le ge lé si jog kö ré ben el jár va is mi nõ sít he ti a
köz al kal ma zot tat.

(3) Nem ke rül het sor a köz al kal ma zott mi nõ sí té sé re – az 
(1) be kez dés e) pont ban és a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel –, ha ko ráb bi mi nõ sí té sé nek, il let ve a köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nya lé te sí té sé nek idõ pont já tól ti zen két
hó nap nem telt el. Ez eset ben a ko ráb bi mi nõ sí tés ered -
mé nyét kell irány adó nak te kin te ni.

(4) A mi nõ sí tés cél ja a köz al kal ma zott mun ka kö ri fel -
ada tai el lá tá sá nak meg íté lé se, az ezt be fo lyá so ló is me re -
tek, ké pes sé gek, sze mé lyi tu laj don sá gok ér té ke lé se, to -
váb bá a szak mai fej lõ dés elõ se gí té se.

(5) A mi nõ sí tés a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak fel -
ada ta. A mi nõ sí tést az 1. szá mú mel lék let sze rin ti mi nõ sí -
té si lap al kal ma zá sá val kell el vé gez ni. Vég re haj tá si ren de -
let mun ka kö rön ként meg ha tá roz za a mel lék let ben fog lal -
tak hoz ké pest az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi, il let ve a mi nõ sí tés bõl ki zárt szem pon to kat.

(6) A mi nõ sí tés a köz al kal ma zott sze mé lyi ada ta in túl csak 
a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos té nye ket és a tény meg -
ál la pí tá so kon ala pu ló ér té ke lést tar tal maz hat. A mi nõsített
al kal mas sá gá nak meg íté lé sét a mi nõ sí tõ írás ban in do kol ni
kö te les.

(7) A mi nõ sí tés so rán az egyes mi nõ sí té si szem pon tok
ér té ke lé se kor a kö vet ke zõ pont szá mo kat kell al kal maz ni:

a) ki emel ke dõ mi nõ sí tés há rom pont,
b) meg fe le lõ mi nõ sí tés ket tõ pont,
c) ke vés sé meg fe le lõ mi nõ sí tés egy pont,
d) nem meg fe le lõ mi nõ sí tés nul la pont.
(8) A köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nek ered mé nye ként ki -

vá ló an al kal mas, al kal mas, ke vés sé al kal mas, il let ve al kal -
mat lan mi nõ sí tést kap hat. A mi nõ sí tés ered mé nyét az
egyes mi nõ sí té si szem pon tok ér té ke lé se kor ad ha tó leg ma -
ga sabb pont szám nak a tény le ge sen adott pont szá mok hoz
vi szo nyí tott ará nya alap ján a kö vet ke zõk sze rint kell meg -
ál la pí ta ni:

a) nyolc van tól száz szá za lé kig ki vá ló an al kal mas,
b) hat van tól het ven ki lenc szá za lé kig al kal mas,
c) har minc tól öt ven ki lenc szá za lé kig ke vés sé al kal mas,
d) har minc szá za lék alatt al kal mat lan

mi nõ sí tést kap a köz al kal ma zott. Et tõl el té rõ en, a köz al -
kal ma zott al kal mat lan mi nõ sí tést kap, ha leg alább egy mi -
nõ sí té si szem pont ér té ke lé se nem meg fe le lõ.

(9) A köz al kal ma zot tal mi nõ sí té sét is mer tet ni kell, és
an nak egy pél dá nyát az is mer te té se kor a közalkalma -
zottnak át kell adni. A meg is me rés té nyét a köz al kal ma zott 

a mi nõ sí té sen alá írá sá val iga zol ja, to váb bá fel tün tet he ti
eset le ges ész re vé te le it is.

(10) A mi nõ sí té si lap egy pél dá nyát a köz al kal ma zot ti
alap nyil ván tar tás tar tal maz za.

(11) A köz al kal ma zott a mi nõ sí tés hi bás vagy  valótlan
tény meg ál la pí tá sá nak, sze mé lyi sé gi jo gát sér tõ meg ál la pí -
tá sá nak meg sem mi sí té sét a mi nõ sí tés köz lé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül a bí ró ság tól kér he ti.

(12) Az e §-ban fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, ha tör -
vény a mun ka ér té ke lé sé vel kap cso la to san e sza bá lyok tól
el té rõ ren del ke zé se ket ál la pít meg a köz al kal ma zot tak te -
kin te té ben, és vég re haj tá si ren de let a (8) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint meg ha tá roz za a mi nõ sí té si ered ménnyel  való 
egyen ér té kû ség fel té te le it.”

11. § A Kjt. 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„41.  § (1) A köz al kal ma zott nem lé te sít het mun ka vég -
zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt, ha az a közalkalma -
zotti jog vi szo nya alap ján be töl tött mun ka kö ré vel össze fér -
he tet len.

(2) A ma ga sabb ve ze tõ, ve ze tõ, to váb bá a pénz ügyi
kötel ezettségvállalásra jo go sult köz al kal ma zott munka -
körével, ve ze tõ meg bí zá sá val össze fér he tet len

a) az olyan to váb bi mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony, amely ben kö ze li hoz zá tar to zó já val [Mt. 139.  §
(2) be kez dés] irá nyí tá si (fel ügye le ti), el len õr zé si vagy el -
szá mo lá si kap cso lat ba ke rül ne,

b) gaz da sá gi tár sa ság ban ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag ság, ki vé ve, ha a gaz da sá gi tár sa ság
ön kor mány za ti, köz tes tü le ti több sé gi tu laj don ban vagy
tar tó san ál la mi tu laj don ban van, vagy az ál la mi tu laj do nos
kü lön le ges jo go kat biz to sí tó rész vény alap ján de le gál ja,
to váb bá, ha a tár sa ság ban az ál la mi köz vet len vagy köz -
vetett be fo lyás mér té ke – a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény ren del ke zé sei alap ján szá mít va – leg alább
öt ven szá za lék.

(3) A (2) be kez dés b) pont já tól el té rõ en a ki ne ve zett, il -
let ve meg bí zott ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ az ott meg ha tá -
ro zott fel té te lek ese tén sem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a
mun kál ta tó te vé keny sé gé vel azo nos te vé keny sé get foly -
tató vagy az in téz ménnyel gaz da sá gi kap cso lat ban álló
gaz da sá gi tár sa ság nak.”

12. § A Kjt. a kö vet ke zõ 43/A–43/D.  §-sal egé szül ki:
„43/A.  § (1) A 41–43.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en, a

he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada -
to kat el lá tó egyes költ ség ve té si szer vek nél nem bíz ha tó
meg ma ga sabb ve ze tõ, ille tõ leg ve ze tõ be osz tás el lá tá sá -
val az, aki – ille tõ leg, aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja – a
szerv fõ te vé keny sé gé vel azo nos vál lal ko zói tevékeny -
séget vé gez, az ilyen te vé keny sé get vég zõ és az in téz -
ménnyel gaz da sá gi kap cso lat ban álló gaz da sá gi tár sa ság -
gal, ille tõ leg mun kál ta tó val tag sá gi vi szony ban, mun ka vi -
szony ban, to váb bi mun ka vi szony ban, ille tõ leg mun ka vég -
zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mun kál ta tó nál
ki ne ve zett, il let ve meg bí zott ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ
mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt nem lé te sít het.
Nem vo nat ko zik ez a ti la lom arra a jog vi szony ra, ame lyet
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tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ok ta tói vagy szer zõi jogi
vé de lem alá esõ te vé keny ség re lé te sí tet tek.

43/B.  § A 41–43.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en, a ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada tot el lá tó, vég re haj tá si jog sza bály -
ban meg ne ve zett mun kál ta tók nál össze fér he tet len a mun -
ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony lé te sí té se, ha a
mun ka vég zés a mun kál ta tó te vé keny sé gi kö ré be is tar to -
zik, vagy ha a mun ka vég zés re a köz al kal ma zott mun kál ta -
tó já val gaz da sá gi vagy egyéb el szá mo lá si kap cso lat ban
álló mun kál ta tó nál ke rül sor.

43/C.  § A 41–43.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en a nem -
zet biz ton sá gi fel ada tot el lá tó, vég re haj tá si jog sza bály ban
meg ne ve zett mun kál ta tó nál össze fér he tet len a mun ka vég -
zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony lé te sí té se, ha

a) a mun ka vég zés a nem zet biz ton sá gi fel ada tot el lá tó
mun kál ta tó jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé ge ered mé -
nyes sé gét ve szé lyez te ti;

b) a mun ka vég zés a nem zet biz ton sá gi fel ada tot el lá tó
mun kál ta tó te vé keny sé gi kö ré be is tar to zik, vagy ha a
mun ka vég zés re a mun kál ta tó val gaz da sá gi vagy egyéb el -
szá mo lá si kap cso lat ban álló mun kál ta tó nál ke rül sor;

c) a mun ka vég zés ve szé lyez te ti a köz al kal ma zott mun -
ka kö ri kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét.

43/D.  § (1) A 41–43.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal fenn tar tott köz tes tü -
le ti költ ség ve té si szerv nél, va la mint a köz pon ti költ ség ve -
té si in téz mény ként mû kö dõ ku ta tó in té ze tek nél össze fér -
he tet len az olyan mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi -
szony, amely nek ke re té ben a köz al kal ma zot tat fog lal koz -
ta tó mun kál ta tó üz le ti tit kát ké pe zõ mód sze rek, el já rá sok,
is me re tek, know-how-k al kal ma zá sá ra, hasz no sí tá sá ra ke -
rül ne sor.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban üz le ti ti tok a mun -
kál ta tó gaz da sá gi (ku ta tá si) te vé keny sé gé hez kap cso ló dó
min den olyan téma, in for má ció, meg ol dás, el já rá si mód -
szer, adat, amely a mun kál ta tó szá má ra va gyo ni ér té ket
kép vi sel.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt mun kál ta tó nál fog lal -
koz ta tott ma ga sabb ve ze tõ, ve ze tõ be osz tá sú, il let ve té ma -
cso port-ve ze tõ köz al kal ma zott nem le het tag ja, il let ve ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je olyan gaz da sá gi tár sa ság nak, amely -
nek az õt fog lal koz ta tó mun kál ta tó az ala pí tó ja, tag ja vagy
a mun kál ta tó val – ide nem ért ve a köz mû szol gál ta tó te vé -
keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa sá go kat – gaz da sá gi kap -
cso lat ban áll.”

13. § (1) A Kjt. 44.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zott a mun ka ide jét nem érin tõ to váb -
bi mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sét – a tu do -
má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, va la mint
jogi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé keny ség, to váb bá a köz -
ér de kû ön kén tes te vé keny ség ki vé te lé vel – kö te les a mun -
kál ta tó nak elõ ze tesen be je len te ni, amely össze fér he tet len ség
ese tén a to váb bi jog vi szony lé te sí té sét meg tilt ja.”

(2) A Kjt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Ha a mun kál ta tó az össze fér he tet len ség rõl nem az
(1) be kez dés sze rin ti be je len tés alap ján sze rez tu do mást –
a tu do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül az
(1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés sel él.

(4) Ha a köz al kal ma zott az (1), il let ve (2) be kez dés sze -
rin ti fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon be lül
az össze fér he tet len sé get nem szün te ti meg, a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ra a Mun ka Tör vény köny ve 10.  § (1) be -
kez dé sét kell meg fele lõen al kal maz ni.”

14. § A Kjt. 55/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55/A.  § (1) A ki ne ve zett ma ga sabb ve ze tõ a mun ka idõ
be osz tá sát, va la mint a pi he nõ idõ (sza bad ság) igény be -
vételét – a ki ne ve zés ben fog lal tak sze rint – maga ál la pít ja
meg.

(2) A köz al kal ma zot tat, ha a ké szen lét alatt mun ka vég -
zés nem tör tént, a ké szen lé tet köve tõen nem il le ti meg
 pihenõidõ.”

15. § A Kjt. 57.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro sí tó
koc ká za tok kö zött mun ka he lyen el töl tött napi mun ka idõ -
tõl füg get le nül az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott pót sza -
bad ság meg il le ti azt a köz al kal ma zot tat is, akit rend sze re -
sen ket tõs egész ség ká ro sí tó koc ká zat nak ki tett mun ka kör -
ben fog lal koz tat nak, fel té ve, hogy az egyik koc ká zat nem
io ni zá ló su gár zás sal függ össze.”

16. § A Kjt. a kö vet ke zõ 57/A.  §-sal egé szül ki:
„57/A.  § (1) Az 56.  §-tól el té rõ en a ma ga sabb ve ze tõ

mun ka kör re ki ne ve zett köz al kal ma zot tat nap tá ri éven ként
har minc öt, a ve ze tõi mun ka kör re ki ne ve zett köz al kal ma -
zot tat har minc mun ka nap alap sza bad ság il le ti meg.

(2) A ki ne ve zett ve ze tõ az 57.  § (1) és (2) be kez dés, va -
la mint a (4)–(6) be kez dés sze rin ti pót sza bad ság ra nem jo -
go sult.”

17. § A Kjt. 59.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Mun ka Tör vény köny ve 134.  § (4) be kez dé sé tõl
el té rõ en a mun kál ta tó a köz al kal ma zott ké ré se nél kül ket -
tõ nél több, leg fel jebb négy rész let ben is ki ad hat ja a sza -
bad sá got az 57.  § (3) be kez dés sze rin ti pót sza bad ság ra jo -
go sí tó mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zott ese té ben.”

18. § (1) A Kjt. 61.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék sze rin ti emelt szin tû
szak ké pe sí tést az (1) be kez dés, va la mint a 66.  § (2) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sa kor fel sõ fo kú szak ké pe sí tés nek, a kö zép szin tû 
szak ké pe sí tést kö zép fo kú szak ké pe sí tés nek kell te kin te ni.”

(2) A Kjt. 61.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Vég re haj tá si jog sza bály ren del kez het az egyes mun -
ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség, il let ve
szak ké pe sí tés, szak kép zett ség meg szer zé se aló li vég le ges
men te sí tés sza bá lya i ról.”
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19. § A Kjt. 63.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mû vé sze ti te rü le ten fog lal koz ta tot tak ese té ben az 
„F” fi ze té si osz tály he lyett a „G” fi ze té si osz tály ba, a „H”
fi ze té si osz tály he lyett az „I” fi ze té si osz tály ba kell be so -
rol ni azt a köz al kal ma zot tat, aki a Kos suth-díj ról és a Szé -
che nyi-díj ról  szóló 1990. évi XII. tör vény vagy a Ma gyar
Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör -
vény, a Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze, a Ma gyar
Köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze, a Ma gyar Köz tár sa ság
Ba bér ko szo rú ja-díj jal vagy a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter
ál tal jog sza bály alap ján ado má nyoz ha tó mû vé sze ti díj jal
ren del ke zik. E ren del ke zést kell al kal maz ni a ko ráb ban
ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján Kos suth-díj ban vagy ál la mi 
díj ban, il let ve a je len leg ha tá lyos jog sza bá lyok ban sze rep -
lõk kel azo nos el ne ve zé sû mû vé sze ti díj ban vagy ki tün te tõ
cím ben ré sze sült, mû vé sze ti te rü le ten fog lal koz ta tott köz -
al kal ma zot tak be so ro lá sá nál is.”

20. § (1) A Kjt. 65.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz al kal ma zott vá ra ko zá si ide je tar tó san ma gas
szín vo na lú mun ka vég zé se ese tén csök kent he tõ. A tar tó san 
ma gas szín vo na lú mun ka vég zés meg ál la pí tá sá hoz kivá -
lóan al kal mas vagy al kal mas ered mé nyû mi nõ sí tés szük -
séges. A vá ra ko zá si idõt csök ken te ni kell, ha a köz al kal -
ma zott mi nisz te ri vagy ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült.”

(2) A Kjt. 65.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A vá ra ko zá si idõ csök ken té se ese tén az an nak meg -
fe le lõ idõ pont ban a köz al kal ma zott eggyel ma ga sabb fi ze -
té si fo ko zat ba lép.”

21. § A Kjt. 66.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Az (1)–(5) be kez dés ben, a 66A.  § (1) be kez dés ben,
il let ve a 79/E.  §-ban fog lal tak al kal ma zá sá val meg ha tá ro -
zott il let mény nél (ga ran tált il let mény) ma ga sabb össze gû
il let mény ak kor ál la pít ha tó meg, ha a köz al kal ma zott ki -
válóan al kal mas vagy al kal mas mi nõ sí tést ka pott.

(8) A (7) be kez dés tõl el té rõ en, a köz al kal ma zot ti jog -
viszony lé te sí té se kor a ga ran tált il let mény nél ma ga sabb
össze gû il let mény meg ál la pít ha tó, az zal, hogy – az egy
évet meg nem ha la dó idõ tar ta mú ha tá ro zott ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ki vé te lé vel – egy év el tel té vel a köz al -
kal ma zot tat mi nõ sí te ni kell. Ha ek kor a köz al kal ma zott al -
kal mat lan vagy ke vés sé al kal mas mi nõ sí tést ka pott, il let -
mé nyét – e tör vény ere jé nél fog va a be so ro lá sa sze rin ti –
ga ran tált mér ték re kell csök ken te ni.”

22. § A Kjt. a kö vet ke zõ 66/A.  §-sal egé szül ki:
„66/A.  § (1) A ki ne ve zett ve ze tõ ga ran tált il let mé nye a

ve ze tõi il let mény alap és a ve ze tõi mun ka kör kép zett sé gi
osz tá lyá hoz tar to zó szor zó szám szor za tá ból áll.

(2) A ve ze tõi il let mény ala pot éven te az ál la mi költ ség -
ve tés rõl  szóló tör vény ál la pít ja meg úgy, hogy az nem le het
ala cso nyabb, mint az elõ zõ évi il let mény alap.

(3) A ki ne ve zett ve ze tõi mun ka kört:
a) a kö zép fo kú kép zett sé gi osz tály ba kell so rol ni, ha

be töl té sé hez a 61.  § (1) be kez dés d) és e) pont já ba tar to zó,
b) a fel sõ fo kú 1. kép zett sé gi osz tály ba kell so rol ni, ha

be töl té sé hez a 61.  § (1) be kez dés f) és g) pont já ba tar to zó,
c) a fel sõ fo kú 2. kép zett sé gi osz tály ba kell so rol ni, ha

be töl té sé hez a 61.  § (1) be kez dés h)–j) pont já ba tar to zó
is ko lai vég zett ség, szak kép zett ség szük sé ges.

(4) A kép zett sé gi osz tá lyok hoz tar to zó, a ki ne ve zett
magas abb ve ze tõ re, il let ve a ve ze tõ re vo nat ko zó szor zó -
szá mo kat a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

23. § A Kjt. 70.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„70.  § (1) A meg bí zott ve ze tõt ve ze tõi pót lék il le ti meg.
(2) A pót lék mér té ke
a) ma ga sabb ve ze tõ meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal -

ma zott ese tén a pót lék alap száz–öt száz szá za lé ka,
b) ve ze tõ meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal ma zott ese tén

a pót lék alap száz–két száz öt ven szá za lé ka.
(3) A pót lék mér té két a (2) be kez dés ben fog lalt ke re tek

kö zött vég re haj tá si ren de let ál la pít ja meg.”

24. § A Kjt. 75.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Vég re haj tá si ren de let a 69–74.  § ren del ke zé se i ben
fog lal ta kon túl ága za ti, szak mai sa já tos sá gok ra te kin tet tel
to váb bi il let mény pót lé kot ál la pít hat meg, ha ezt a mun ka -
kör be tar to zó, va la mely, az ál ta lá nos tól el té rõ munkafel -
tétel in do kol ja.”

25. § A Kjt. 76.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„76.  § Nem jár rend kí vü li mun ka idõ ben vég zett mun -
káért dí ja zás

a) a mun kál ta tó ve ze tõ jé nek és he lyet te sé nek, ha e fel -
ada tát ön ál ló mun ka kör ben lát ja el, to váb bá

b) az olyan mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zott nak, aki
a mun ka ide je be osz tá sát, il let ve fel hasz ná lá sát maga ha tá -
roz za meg.”

26. § A Kjt. 77.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ki emel ke dõ, ille tõ leg tar tó san jó mun kát vég zõ

köz al kal ma zot tat a mun kál ta tó ju ta lom ban ré sze sít he ti.
Nap tá ri éven ként a ju ta lom össze ge nem ha lad hat ja meg a
köz al kal ma zott – ti zen har ma dik havi il let mény nél kül szá -
mí tott – tárgy évi il let mé nyé nek har minc szá za lé kát.”

27. § A Kjt. a kö vet ke zõ 77/A–77/C.  §-sal egé szül ki:
„77/A.  § (1) A ki ne ve zett ve ze tõ szá má ra a ki ne ve zé si

jog kör gya kor ló ja éven te, leg ké sõbb már ci us 31-ig – már -
ci us 1-je utá ni, de leg ké sõb ben szep tem ber 30-áig tör té nõ
ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi ki ne ve zés vagy a ki ne -
ve zés ilyen tar tal mú mó do sí tá sa ese tén a ki ne ve zés tõl szá -
mí tott 30 har minc na pon be lül – írás ba fog lal tan pré mi um -
fel ada tot tûz het ki. Pré mi um fel adat ként a ki ne ve zett ve ze -
tõ mun ka kö ré vel – a 77/B.  § al kal ma zá sa ese tén a ma -
gasabb ve ze tõi, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal – kap cso la tos,
elõ re meg ha tá ro zott fel adat tel je sí té se, ille tõ leg telje -
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sítmény el éré se ha tá roz ha tó meg. Pré mi um fel adat ki tû zé se 
ese tén ren del kez ni kell a tel je sí té si és az ér té ke lé si ha tár -
idõ rõl. Az ér té ke lé si ha tár idõ nem le het ko ráb bi a tárgy év
no vem ber ti zen ötö di ké nél.

(2) A pré mi um fel adat ki tû zé se kor meg kell ha tá roz ni,
hogy rész tel je sí tés ese tén a ve ze tõ jo go sult-e a tel je sí tés
mér té ké vel ará nyos össze gû pré mi um ra, va la mint a rész -
tel je sí tés ese tén járó pré mi um össze gét. Több pré mi um fel -
adat ki tû zé se kor kü lön-kü lön meg kell ha tá roz ni a tel je sí -
tés ese tén járó pré mi u mot. A pré mi um fel adat tel je sí té sét
írás ban ér té kel ni kell.

(3) A pré mi um – ide ért ve a több fel ada tért meg ál la pí tott
pré mi u mot is – mér té ke nap tá ri éven ként nem ha lad hat ja
meg a ki ne ve zett ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ – ti zen -
har ma dik havi il let mény nél kül szá mí tott – tárgy évi il let -
mé nyé nek negy ven szá za lé kát.

(4) A pré mi u mot a tel je sí tés ér té ke lé sét köve tõen, leg -
ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év ben a már ci us havi il let -
ménnyel együtt kell ki fi zet ni. Év köz ben pré mi um elõ leg
fi zet he tõ. Ha a ve ze tõ köz al kal ma zot ti jog vi szo nya a pré -
mi um fel adat tel je sí té se elõtt meg szû nik, az ér té ke lés és a
rész tel je sí tés ese tén meg ál la pí tott jo go sult ság alap ján az
ará nyos mér té kû pré mi u mot leg ké sõbb a köz al kal ma zot ti
jog vi szony meg szû né se kor kell ki fi zet ni.

(5) A ki ne ve zett ve ze tõ ke re set ki egé szí tés ben és ju ta -
lom ban nem ré sze sít he tõ.

77/B.  § (1) A meg bí zott ve ze tõ ré szé re a ve ze tõi te vé -
keny ség el lá tá sá val össze füg gés ben pré mi um fel adat tûz -
he tõ ki. A pré mi um fel adat ki tû zé sé vel, a pré mi um ra  való
jo go sult ság meg ál la pí tá sá val és a pré mi um ki fi ze té sé vel
kap cso lat ban meg fele lõen al kal maz ni kell a 77/A.  §
(1)–(4) be kez dé sét az zal az el té rés sel, hogy a pré mi um
– ide ért ve a több fel ada tért meg ál la pí tott pré mi u mot is –
mér té ke nap tá ri éven ként nem ha lad hat ja meg

a) a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz al -
kal ma zott ese tén az egy nap tá ri évre szá mí tott il let mé nyé nek
tíz szá za lé kát,

b) a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal ma zott
ese tén az egy nap tá ri évre szá mí tott il let mé nyé nek öt szá -
za lé kát.

(2) A ma ga sabb ve ze tõi és a ve ze tõi meg bí zás sal ren del -
ke zõ köz al kal ma zott – nem a ve ze tõi te vé keny ség be tar to -
zó fel ada tok el lá tá sá ért – ju ta lom ban ré sze sít he tõ. A ju ta -
lom és pré mi um együt tes össze ge nap tá ri éven ként nem
ha lad hat ja meg a meg bí zott ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve -
ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal ma zott – ti zen har -
ma dik havi il let mény nél kül szá mí tott – tárgy évi il let mé -
nyé nek har minc szá za lé kát. Az egy nap tá ri évre szá mí tott
il let mény össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor a 70.  § sze rin ti il -
let mény pót lé kot is figye lembe kell ven ni.

(3) A ve ze tõi te vé keny ség be tar to zó fel ada tok ellátá -
sáért a meg bí zott ve ze tõ ju ta lom ban és keresetkiegészí -
tésben nem ré sze sít he tõ.

77/C.  § (1) A ki ne ve zett ve ze tõ re a 70. és 71.  §, 74. és
75.  §, 77.  §, va la mint a 79/B–79/E.  § nem al kal maz ha tó.

(2) A meg bí zott ve ze tõ re a ve ze tõi fel ada tok kal össze -
füg gõ mun ka tel je sít mény, il let ve az át me ne ti több let fel -

ada tok el is me ré sé re vo nat ko zó an a 77.  § nem alkalmaz -
ható.

(3) Azok nál a mun kál ta tók nál, ame lyek te kin te té ben a
költ ség ve té si tör vény meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se
ese té re ju ta lom fi ze té sét te szi le he tõ vé, a 77/A. és 77/B.  §
sze rin ti ju ta lom, il let ve pré mi um fi ze té sé re nem ke rül het sor.

(4) A 77.  § (3) be kez dé sé nek, a 77/A.  § (3) be kez dé sé -
nek, va la mint a 77/B.  § (1) és (2) be kez dé sé nek al kal ma zá -
sa kor a pré mi um, il let ve ju ta lom ki fi ze té sé nek esedékes -
ségének idõ pont já ban irány adó il let mény össze gét kell
ala pul ven ni.”

28. § A Kjt. 79.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Vég re haj tá si ren de let elõ ír hat ja a mun ka jel le gé re
te kin tet tel biz to sí tan dó for ma ru ha-jut ta tást.”

29. § A Kjt. a kö vet ke zõ 81/A.  §-sal egé szül ki:
„81/A.  § (1) A ma ga sabb ve ze tõ a ve ze tõi te vé keny sé -

gé nek ke re té ben gon dat la nul oko zott ká ro kért tel jes mér -
ték ben fe lel.

(2) A ma ga sabb ve ze tõ ál tal a ve ze tõi te vé keny ség ke re -
té ben szán dé ko san oko zott ká rért, il let ve a nem ve ze tõi te -
vé keny sé ge ke re té ben oko zott ká rért az ál ta lá nos kár fe le -
lõs sé gi sza bá lyok (Mun ka Tör vény köny ve Har ma dik rész, 
VIII. fe je zet) az irány adó ak az zal az el té rés sel, hogy gon -
dat lan kár oko zás ese tén a fe le lõs ség mér té ke a ve ze tõ hat -
ha vi át lag ke re se té ig ter jed het.

(3) Ha a ma ga sabb ve ze tõ a köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyát jog el le ne sen szün te ti meg – a 35.  § (1) be kez dé sé tõl
el té rõ en – hat ha vi át lag ke re se té vel fe lel.”

30. § (1) A Kjt. 83/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány zat tal köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ban ál lók ese té ben – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a
ki ne ve zés és fel men tés, a fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa, a
fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa és az ál lás ból  való fel füg gesz -
tés a kép vi se lõ-tes tü let ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik,
az egyéb mun kál ta tói jo go kat a pol gár mes ter gya ko rol ja.”

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

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

31. § A Kjt. 85.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„85.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de -
let ben ha tá roz za meg

a) a KOMT-ban tör tént egyez te tést köve tõen a rep re -
zen ta ti vi tás fel té te lei iga zo lá sá nak rend jét,

b) a köz al kal ma zot ti pá lyá zat nak, il let ve ál lás hir de tés -
nek a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pont in ter ne tes ol da lán  való köz zé té te -
lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,
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c) az Eu ró pai Unió ma gyar so ros el nök sé gé ben köz vet -
le nül részt vevõ köz al kal ma zot tak ki vá lasz tá sá ra, va la -
mint több let mun ká juk hoz és kép zé si több let ter hük höz
kap cso ló dó anya gi el is me ré sük fel té te le i re, mód já ra és
mér té ké re vo nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá a kép zé sük re
és a kép zés sel kap cso la tos kö te le zett sé gük re vo nat ko zó el -
té rõ sza bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az egész ség -
ügyi, a szo ci á lis, a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi, a
köz ok ta tá si, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia ál tal fenn tar tott köz tes tü le ti költ ség ve -
té si szer vek, a mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si és a köz gyûj te -
mé nyi, a test ne ve lé si és sport in téz mé nyek, to váb bá a he lyi
ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat
el lá tó költ ség ve té si in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott, il let ve
más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz -
al kal ma zot tak vo nat ko zá sá ban ren de let ben ha tá roz za meg

a) az ága zat ban be tölt he tõ köz al kal ma zot ti mun ka kö -
rö ket, a mun ka kör höz kap cso ló dó fi ze té si osz tá lyo kat, a
mun ka kör be töl té sé hez a 61.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat meg ha la dó an szük sé ges ké pe sí té si és más több let kö ve -
tel mé nye ket, to váb bá a 61.  § (1) be kez dés g) és i) pont -
jával össze füg gés ben a mun ka kör be töl té sé hez jog sza -
bály ban elõ írt szak vizs gá val egyen ér té kû nek el is mert
vizs gát iga zo ló ok le ve lek kö rét,

b) azt a mun ka kört, ve ze tõ meg bí zást, amely ben nem
kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa a köz al kal ma zot ti jog vi szony
létesíté séhez, il let ve ve ze tõ be osz tás sal tör té nõ megbí -
záshoz,

c) a gya kor no ki idõ vel, va la mint a mun ka erõ-köl csön -
zés sel kap cso la to san a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé be
tar to zó mun ka kö rö ket,

d) a ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ ki ne ve zés, il -
let ve meg bí zás kö rét, to váb bá ezek e tör vény ben meg ha tá -
ro zot ta kon túl me nõ fel té te le it,

e) a ha tá ro zott ide jû ve ze tõi meg bí zás kö rét és idõtar -
tamát,

f) a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ meg bí zás sal ren -
del ke zõ köz al kal ma zott ve ze tõi pót lé ká nak mér té két,

g) az ága za ti, szak mai sa já tos sá gok ra te kin tet tel fi ze -
ten dõ il let mény pót lé ko kat és azok mér té két.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy – a (2) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – ren de let ben ha tá roz za
meg

a) az egész ség ügyi in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott,
illet ve más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get
vég zõ köz al kal ma zot tak te kin te té ben

aa) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nél a ti zen -
nyol ca dik élet év be töl té sé nek, va la mint a ma gyar ál lam -
pol gár ság gal, a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zés nek, il let ve be ván do rolt vagy le te le pe dett stá tusz
fel té te le aló li men te sí tést,

ab) a pá lyá zat hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való 
köz zé té te lét, to váb bá a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk
kö rét, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó több let kö ve tel -
mé nye ket és az el já rás rész le tes sza bá lya it,

ac) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,

ad) mun ka kö rön ként azt a szak mai gya kor la tot, amely -
nek meg lé te ese tén a 21/A.  § (1) be kez dés sze rin ti pró ba -
idõt nem le het meg ál la pí ta ni,

ae) azo kat a mun ka kö rö ket, il let ve mun ka kö rön ként
– a ki ne ve zés hez szük sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké -
pe sí tés sel, il let ve szak kép zett ség gel egyen ér té kû – azon
is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé -
get, amellyel a köz al kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott, a
22.  § (3) be kez dés sze rin ti jog vi szony tar ta mát a szak mai
gya kor lat ide jé be be kell szá mí ta ni,

af) a gya kor no ki idõ ki kö té se alól men tes munkakö -
röket,

ag) a gya kor no ki kö ve tel mé nyek ága za ti szak mai tar -
talmát,

ah) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nél ki -
zárt szem pon to kat,

ai) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en a
mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

aj) a pót sza bad ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka kö -
rö ket,

ak) az il let mény nö ve ke dés fel té te le it azok ban az ese tek -
ben, ami kor a to váb bi szak kép zett ség, il let ve szak ké pe sí tés
hasz no sí tá sá nak mér té ke elõ re nem ha tá roz ha tó meg;

b) a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott, il let ve más költ ség -
ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ közalkalma -
zottak te kin te té ben

ba) a pá lyá zat hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való 
köz zé té te lét, to váb bá a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk
kö rét, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó több let kö ve tel -
mé nye ket és az el já rás rész le tes sza bá lya it,

bb) az egyes mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges is ko -
lai vég zett ség, szak ké pe sí tés, il let ve szak kép zett ség meg -
szer zé se aló li fel men tés és vég le ges men te sí tés sza bá lya it,

bc) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

bd) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en
a mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

be) pót sza bad ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka kö -
rö ket,

bf) az il let mény nö ve ke dés fel té te le it azok ban az ese -
tek ben, ami kor a to váb bi szak kép zett ség, il let ve szak ké pe -
sí tés hasz no sí tá sá nak mér té ke elõ re nem ha tá roz ha tó meg;

c) a köz ok ta tá si in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott, il let ve 
más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz -
al kal ma zot tak te kin te té ben

ca) a pá lyá zat hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való 
köz zé té te lét, to váb bá a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk
kö rét, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó több let kö ve tel -
mé nye ket és az el já rás rész le tes sza bá lya it,

cb) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,
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cc) mun ka kö rön ként azt a szak mai gya kor la tot, amely -
nek meg lé te ese tén a 21/A.  § (1) be kez dés sze rin ti pró ba -
idõt nem le het meg ál la pí ta ni,

cd) a gya kor no ki kö ve tel mé nyek el ve it, a szak mai se -
gí tõ rész le tes kö te le zett sé ge it, a gya kor no ki sza bály zat ki -
adá sá val kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat, va la mint a gya -
kor nok kö te le zõ órá já val kap cso la tos ren del ke zé se ket,

ce) a kü lön tör vény ben sza bá lyo zott tel je sít mény ér té ke lés 
mi nõ sí té si ered ménnyel  való egyen ér té kû sé ge fel té te le it,

cf) pót sza bad ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka kö -
rö ket,

cg) a to váb bi szak kép zett ség, il let ve szak ké pe sí tés hasz -
no sí tá sá nak a kö te le zõ óra szám ra esõ mér té két,

ch) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

ci) az il let mény nö ve ke dés fel té te le it azok ban az ese tek -
ben, ami kor a to váb bi szak kép zett ség, il let ve szakképe -
sítés hasz no sí tá sá nak mér té ke elõ re nem ha tá roz ha tó meg;

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott, il let -
ve más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ
köz al kal ma zot tak te kin te té ben

da) a ma gyar ál lam pol gár ság fel té te lét a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony lé te sí té sé hez,

db) a gya kor no ki idõ ki kö té se alól men tes munkakö -
röket,

dc) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,

dd) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nél
kizár t szem pon to kat,

de) a kü lön tör vény ben sza bá lyo zott tel je sít mény ér té -
ke lés mi nõ sí té si ered ménnyel  való egyen ér té kû sé ge fel té -
te le it,

df) az il let mény nö ve ke dés fel té te le it azok ban az ese -
tek ben, ami kor a to váb bi szak kép zett ség, il let ve szak ké pe -
sí tés hasz no sí tá sá nak mér té ke elõ re nem ha tá roz ha tó meg,

dg) a tu do má nyos ku ta tói mun ka kör be tör té nõ beso -
rolás fel té te le it;

e) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal fenn tar tott
köz tes tü le ti költ ség ve té si in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott,
il let ve más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get
vég zõ köz al kal ma zot tak te kin te té ben

ea) azt a ma ga sabb ve ze tõ be osz tást, il let ve mun ka kört, 
amely nek a be töl té sé hez a ma gyar nyelv tu dás elõ ír ha tó,

eb) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,

ec) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

ed) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nél
ki zárt szem pon to kat,

ee) a tel jes mun ka idõ bõl kö te le zõ en a mun ka he lyen
töl ten dõ idõ tar ta mát, to váb bá az ezen idõ tar tam alat ti
mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

ef) a pót sza bad ság ra jo go sí tó tu do má nyos munkakö -
röket;

f) a mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi
in téz mé nyek nél fog lal koz ta tott, il let ve más költ ség ve té si
szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma zot tak te -
kin te té ben

fa) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te -
le ként ma gyar ál lam pol gár ság fel té te lét,

fb) a pá lyá zat hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való
köz zé té te lét, to váb bá a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk
kö rét, a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó több let kö ve tel -
mé nye ket és az el já rás rész le tes sza bá lya it,

fc) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,

fd) a gya kor no ki idõ ki kö té se alól men tes munkakö -
röket,

fe) a gya kor no ki kö ve tel mé nyek ága za ti szak mai tar -
talmát,

ff) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

fg) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en a
mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

fh) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nél
ki zárt szem pon to kat,

fi) a pót sza bad ság ra jo go sí tó tu do má nyos munkakö -
röket;

g) a test ne ve lé si és sport in téz mé nyek nél fog lal koz ta -
tott, il let ve más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get 
vég zõ köz al kal ma zot tak te kin te té ben mun ka kö rön ként a
napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en a mun ka he lyen töl ten dõ
idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam alat ti mun ka vég zés egyes
sa já tos sza bá lya it.

(4) Fel ha tal ma zást kap az ag rár-vi dék fej lesz té sért, az
elekt ro ni kus hír köz lé sért, a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, 
a kör nye zet vé de le mért, a víz ügyért, a ter mé szet vé de le -
mért, az ok ta tá sért, a kul tú rá ért, a ka taszt ró fák el le ni vé de -
ke zé sért, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és
a szak kép zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért, az ál lam -
ház tar tá sért, a nem zet biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, hogy az
ál ta la irá nyí tott, a (2) és (3) be kez dés alá nem tar to zó költ -
ség ve té si in téz mé nyek (mun kál ta tók), il let ve köz al kal ma -
zot tak te kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg

a) az ága zat ban be tölt he tõ köz al kal ma zot ti mun ka kö -
rö ket, a mun ka kör höz kap cso ló dó fi ze té si osz tá lyo kat, a
mun ka kör be töl té sé hez a 61.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat meg ha la dó an szük sé ges ké pe sí té si és más több let kö ve -
tel mé nye ket, to váb bá a 61.  § (1) be kez dés g) és i) pont já -
val össze füg gés ben a mun ka kör be töl té sé hez jog sza bály -
ban elõ írt szak vizs gá val egyen ér té kû nek el is mert vizs gát
iga zo ló ok le ve lek kö rét,

b) azt a mun ka kört, ve ze tõ meg bí zást, amely ben nem kö -
te le zõ pá lyá zat ki írá sa a köz al kal ma zot ti jog vi szony létesíté -
séhez, il let ve ve ze tõ be osz tás sal tör té nõ megbí záshoz,
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c) a gya kor no ki idõ vel, va la mint a mun ka erõ-köl csön -
zés sel kap cso la to san a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé be
tar to zó mun ka kö rö ket,

d) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, va la mint az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel a ma ga sabb ve ze tõ,
va la mint a ve ze tõ ki ne ve zés, il let ve meg bí zás kö rét, to -
váb bá ezek e tör vény ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ fel -
té te le it,

e) a ha tá ro zott ide jû ve ze tõi meg bí zás kö rét és idõtar -
tamát,

f) a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ meg bí zás sal ren -
del ke zõ köz al kal ma zott ve ze tõi pót lé ká nak mér té két,

g) az ága za ti, szak mai sa já tos sá gok ra te kin tet tel fi ze -
ten dõ il let mény pót lé ko kat és azok mér té két.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en fel ha tal -
ma zást kap

a) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nél a ti zen nyol ca dik élet év
be töl té sé nek fel té te le aló li men te sí tést,

b) a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le -
ni vé de ke zé sért, va la mint a nem zet biz ton sá gért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek
fel té te le ként ma gyar ál lam pol gár ság fel té te lét,

c) a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, va la mint a ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter, hogy a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te le ként a ma gyar 
nyelv tu dás fel té te lét,

d) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és a
szak kép zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért, va la mint az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, hogy a pá lyá zat hi va ta -
los lap ban vagy egyéb mó don  való köz zé té te lét, to váb bá a
pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk kö rét, a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá ra vo nat ko zó több let kö ve tel mé nye ket és az el já rás rész -
letes sza bá lya it,

e) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a ve ze tõ ál -
lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi mun ka kö rö ket,

f) a hon véd ele mért, va la mint a ren dé sze tért, to váb bá a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és a szak kép -
zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy mun ka kö rön ként azt a szak mai gya kor la tot, amely -
nek meg lé te ese tén a 21/A.  § (1) be kez dés sze rin ti pró ba -
idõt nem le het meg ál la pí ta ni,

g) a hon véd ele mért, a nem zet biz ton sá gért, a ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sért, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel -
nõtt kép zé sért és a szak kép zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a gya kor no ki idõ ki kö té se
alól men tes mun ka kö rö ket,

h) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a gyakor -
noki kö ve tel mé nyek ága za ti szak mai tar tal mát,

i) a hon véd ele mért, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel -
nõtt kép zé sért és a szak kép zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti -
ká ért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,
va la mint az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, hogy azo -
kat a mun ka kö rö ket, il let ve mun ka kö rön ként – a kine -
vezéshez szük sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké pe sí tés -
sel, il let ve szak kép zett ség gel egyen ér té kû – azon is ko lai
vég zett sé get, szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé get,
amellyel a köz al kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott, a 22.  §

(3) be kez dés sze rin ti jog vi szony tar ta mát a szak mai gya -
kor lat ide jé be be kell szá mí ta ni,

j) a hon véd ele mért, az elekt ro ni kus hír köz lé sért, a köz -
le ke dé sért, a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért
és a szak kép zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter, hogy az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si 
szem pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso -
ló dó to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes
mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té -
sé nél ki zárt szem pon to kat,

k) a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és a szak kép -
zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl kö te le zõ en a
mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

l) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a pót sza bad -
ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka kö rö ket,

m) az ag rár-vi dék fej lesz té sért, a kör nye zet vé de le mért,
a fog lal koz ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és szak kép -
zé sért, a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va -
la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, hogy
mun ka kö rön ként, il let ve ve ze tõi meg bí zá son ként az il let -
mény nö ve ke dés fel té te le it azok ban az ese tek ben, ami kor a 
to váb bi szak kép zett ség, il let ve szak ké pe sí tés hasz no sí tá -
sá nak mér té ke elõ re nem ha tá roz ha tó meg,

n) az ag rár-vi dék fej lesz té sért, a hon véd ele mért, a ren -
dé sze tért, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, a fog lal koz -
ta tás po li ti ká ért, a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért, a szo -
ci ál- és csa lád po li ti ká ért, va la mint az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me -
ket, az ado má nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó
cím pót lé kot,

o) a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért, va la mint a nem zet biz ton sá gért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ra vonat -
kozó, e tör vény ben fog lal ta kon túl me nõ sza bá lyo kat,

p) a ren dé sze tért, az elekt ro ni kus hír köz lé sért, a köz le -
ke dé sért, a köz gyûj te mé nye kért, va la mint a kör nye zet vé -
de le mért, a víz ügyért, a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a for ma ru ha-jut ta tást,

q) a hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le -
ni vé de ke zé sért, va la mint a nem zet biz ton sá gért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a köz al kal ma zot tak és kö ze li hoz zá tar to zó ik
te kin te té ben a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek, 
tá mo ga tá sok rend sze rét és fel té te le it, va la mint az üdül te tés 
rend jét, a szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos 
fel ada tok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, a köz al kal ma -
zot tak ét ke zé si, il let ve lak ha tá si tá mo ga tá sá nak rész letes
sza bá lya it,

r) hon véd ele mért, a ren dé sze tért, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért, va la mint a nem zet biz ton sá gért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tó, il let ve
kül föl di ki kül de tést tel je sí tõ köz al kal ma zot tak pénz be li
já ran dó sá ga i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
az ál ta la irá nyí tott, a (2) és (3) be kez dés alá nem tar to zó
költ ség ve té si in téz mé nyek (mun kál ta tók), il let ve köz al -
kal ma zot tak te kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg.
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(6) Amennyi ben a mun kál ta tó több, a (2)–(5) be kez dés
ha tá lya alá tar to zó in téz mény alap te vé keny sé gé be tar to zó
te vé keny sé get is el lát, az egyes te vé keny sé gek kö ré be tar to -
zó mun ka kört el lá tó köz al kal ma zott ra a te vé keny ség re vo -
nat ko zó vég re haj tá si ren de let sza bá lya it kell alkal mazni.

(7) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,
hogy:

a) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó,
egész ség ügyi, fel sõ ok ta tá si, ok ta tá si, ku ta tá si, va la mint
köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, il let ve a más költ ség ve té si
szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma zot tak te -
kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg:

aa) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te -
le ként a ma gyar ál lam pol gár ság fel té te lét,

ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te -
le ként a ma gyar nyelv tu dás fel té te lét,

ac) mun ka kö rön ként azt a szak mai gya kor la tot, amely -
nek meg lé te ese tén a 21/A.  § (1) be kez dés sze rin ti pró ba -
idõt nem le het meg ál la pí ta ni,

ad) a gya kor no ki idõ ki kö té se alól men tes mun ka kö rö ket,
ae) azo kat a mun ka kö rö ket, il let ve mun ka kö rön ként

– a ki ne ve zés hez szük sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké -
pe sí tés sel, il let ve szak kép zett ség gel egyen ér té kû – azon
is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé -
get, amellyel a köz al kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott, a
22.  § (3) be kez dés sze rin ti jog vi szony tar ta mát a szak mai
gya kor lat ide jé be be kell szá mí ta ni,

af) a gya kor no ki kö ve tel mé nyek ága za ti szak mai tar -
tal mát,

ag) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nél
ki zárt szem pon to kat,

ah) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

ai) a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ra vo nat ko zó, e tör -
vény ben fog lal ta kon túl me nõ sza bá lyo kat,

aj) a köz al kal ma zot tak és kö ze li hoz zá tar to zó ik te kin te -
té ben a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek, tá mo -
ga tá sok rend sze rét és fel té te le it, va la mint az üdül te tés
rend jét, a szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos 
fel ada tok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, a köz al kal ma -
zot tak ét ke zé si, il let ve lak ha tá si tá mo ga tá sá nak rész letes
sza bá lya it,

ak) a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tó, il let ve kül föl di
ki kül de tést tel je sí tõ köz al kal ma zot tak pénz be li já ran dó sá -
ga i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

b) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó
egész ség ügyi in téz mé nyek, il let ve a más költ ség ve té si
szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma zot tak te -
kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg:

ba) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nél a ti zen -
nyol ca dik élet év be töl té sé nek fel té te le aló li men te sí tést,

bb) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en
a mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it,

bc) a pót sza bad ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka -
kö rö ket;

c) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó
fel sõ ok ta tá si, va la mint a más költ ség ve té si szerv nél ilyen
te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma zot tak te kin te té ben ren -
de let ben ha tá roz za meg:

ca) a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló val be töl ten dõ ve ze tõi
mun ka kö rö ket,

cb) a tu do má nyos ku ta tói mun ka kör be tör té nõ beso -
rolás fel té te le it;

d) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó
köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi in téz mé nyek, il let ve a
más költ ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz -
al kal ma zot tak te kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg:

da) a pót sza bad ság ra jo go sí tó tu do má nyos mun ka kö -
rö ket,

db) a for ma ru ha-jut ta tást,
dc) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl a kö te le zõ en

a mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá az ezen idõ tar tam
alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos sza bá lya it.

(8) Fel ha tal ma zást kap a bün te tés-vég re haj tá sért és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy:

a) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó
egész ség ügyi, fel sõ ok ta tá si, ok ta tá si, il let ve a más költ -
ség ve té si szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma -
zot tak te kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg:

aa) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te -
le ként a ma gyar ál lam pol gár ság fel té te lét,

ab) a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé nek fel té te -
le ként a ma gyar nyelv tu dás fel té te lét,

ac) mun ka kö rön ként azt a szak mai gya kor la tot, amely -
nek meg lé te ese tén a 21/A.  § (1) be kez dés sze rin ti pró ba -
idõt nem le het meg ál la pí ta ni,

ad) a gya kor no ki idõ ki kö té se alól men tes munkakö -
röket,

ae) azo kat a mun ka kö rö ket, il let ve mun ka kö rön ként
– a ki ne ve zés hez szük sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké -
pe sí tés sel, il let ve szak kép zett ség gel egyen ér té kû – azon
is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést, il let ve szakképzett -
séget, amellyel a köz al kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott,
a 22.  § (3) be kez dés sze rin ti jog vi szony tar ta mát a szak mai 
gya kor lat ide jé be be kell szá mí ta ni,

af) a gya kor no ki kö ve tel mé nyek ága za ti szak mai tar -
tal mát,

ag) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si szem -
pon tok hoz az ága zat ba tar to zó mun ka kör höz kap cso ló dó
to váb bi vagy el té rõ szem pon to kat, il let ve az egyes mun ka -
kö rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott mi nõ sí té sénél
ki zárt szem pon to kat,

ah) az ága zat ban ado má nyoz ha tó cí me ket, az ado má -
nyo zás fel té te le it és a hoz zá juk kap cso ló dó cím pót lé kot,

ai) a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ra vo nat ko zó, e tör -
vény ben fog lal ta kon túl me nõ sza bá lyo kat,

aj) a köz al kal ma zot tak és kö ze li hoz zá tar to zó ik te kin te -
té ben a jut ta tá sok, költ ség té rí té sek, ked vez mé nyek, tá mo -
ga tá sok rend sze rét és fel té te le it, va la mint az üdül te tés rend -
jét, a szo ci á lis és ke gye le ti gon dos ko dás sal kap cso la tos fel -
ada tok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, a köz al kal ma zot -
tak ét ke zé si, il let ve lak ha tá si tá mo ga tá sá nak rész le tes sza -
bá lya it,
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ak) a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tó, il let ve kül föl di
ki kül de tést tel je sí tõ köz al kal ma zot tak pénz be li já ran dó sá -
ga i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

b) az ága za ti irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó
egész ség ügyi in téz mé nyek, il let ve a más költ ség ve té si
szerv nél ilyen te vé keny sé get vég zõ köz al kal ma zot tak te -
kin te té ben ren de let ben ha tá roz za meg:

ba) mun ka kö rön ként a napi mun ka idõ bõl kö te le zõ en a
mun ka he lyen töl ten dõ idõt, to váb bá

bb) az ezen idõ tar tam alat ti mun ka vég zés egyes sa já tos
sza bá lya it,

bc) a pót sza bad ság ra jo go sí tó ok ta tói, ne ve lõi mun ka -
kö rö ket.

(9) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban, ahol jog sza bály
a) mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bályt em lít, azon

köz al kal ma zot ti jog vi szony ra vo nat ko zó sza bályt;
b) mun ka vi szonyt em lít, azon köz al kal ma zot ti jog vi -

szonyt;
c) mun ka vál la lót em lít, azon köz al kal ma zot tat;
d) mun ka szer zõ dést em lít, azon ki ne ve zést;
e) ren des fel mon dást em lít, azon fel men tést;
f) mun ka vég zés aló li fel men tést em lít, azon munka -

végzés aló li men te sí tést;
g) üze mi ta ná csot, il let ve üze mi meg bí zot tat em lít, azon

köz al kal ma zot ti ta ná csot, il let ve köz al kal ma zot ti kép -
viselõt;

h) mun ka bért em lít, azon il let ményt, il let mény pót lé -
kot, il let mény ki egé szí tést, egy ha vi kü lön jut ta tást, ke re set -
ki egé szí tést és ju tal mat;

i) sze mé lyi alap bért em lít, azon il let ményt;
j) bér pót lé kot em lít, azon il let mény pót lé kot

is ér te ni kell.”

Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en 2012. de -
cem ber 30-án lép ha tály ba a (3) be kez dés g), va la mint
k) pont ja.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Kjt.
a) 16.  §-ának (4) be kez dé se,
b) 20/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ból „(a továb -

biak ban: mun ka kör)” szö veg rész,
c) 20/B.  §-ának (1) be kez dé se,
d) 54.  §-ának (4) be kez dé se,
e) 59.  §-ának (1) be kez dé sé bõl a „127.  § (4) bekez -

dését” szö veg rész,
f) 59.  §-ának (2) be kez dé se,
g) 61.  §-ának (4) és (5) be kez dé se,
h) 78/A.  §-ának (12) be kez dé se,
i) 80.  §-ában az „és a 165.  §-ának (2) be kez dé se” szö -

veg rész,
j) 84.  §-ának (2) be kez dé se,
k) 85.  § (3) be kez dé sé nek bb) pont ja, va la mint
l) 92.  §-ának (1), va la mint (3) be kez dé se.
(4) Ha tá lyát vesz ti

a) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény (a továb biak ban: Mt.) 65.  § (5) be kez dé se,

b) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 49/I.  §-ának (12) be kez dé se.

(5) E tör vény
a) 1–31.  §-a,
b) je len §-ának (2) be kez dé se, a (3) be kez dé sé nek

a)–f) pont ja, h)–j) pont ja, va la mint l) pont ja, a (3) és (4) be -
kez dé se,

c) a 33–41.  §, va la mint
d) az 1. és 2. szá mú mel lék let

2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény 2012. de cem ber 31-én vesz ti ha tá lyát.

33. § (1) A Kjt. 1. szá mú mel lék le te he lyé be a je len tör -
vény 1. szá mú mel lék le te lép, va la mint a Kjt. az e tör vény
2. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 3. szá mú mel lék let tel
egé szül ki.

(2) A Kjt.
a) 1.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben a „25/A–25/B.  §”

szö veg rész he lyé be a „25/A–25/C.  §” szö veg,
b) 20/B.  §-a (2) be kez dé sé ben „a mi nisz ter” szö veg rész 

he lyé be „vég re haj tá si ren de let” szö veg, va la mint a „mun -
ka kört, ve ze tõi be osz tást” szö veg he lyé be „ve ze tõi meg bí -
zást” szö veg, „a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé hez,
il let ve ve ze tõi be osz tás sal tör té nõ meg bí zás hoz” szö veg -
rész he lyé be a „ve ze tõi be osz tás sal tör té nõ meg bí zás hoz”
szö veg,

c) 21/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 22.  § (4) és (5) be -
kez dé sé ben, a 22/B.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben, 54.  § (3) be -
kez dé sé ben, 55.  §-ában, 57.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
59.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban, 61.  § (3) és
(4) be kez dé sé ben, 66.  § (4) be kez dé sé ben, 71.  § (3) be kez -
dé sé ben, 75.  § (1) be kez dé sé ben, 76.  § (2) és (3) be kez dé -
sé ben „a mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „vég re haj tá si ren -
de let” szö veg,

d) 22.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „(12) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be a „(16) be kez dé sé ben” szö veg,

e) 81.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban a
„há rom ha vi” szö veg rész he lyé be a „hat ha vi” szö veg
lép.

34. § (1) Az Mt. 117/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó an]
„c) kü lön tör vény vagy kol lek tív szer zõ dés a 119.  § (3)

és (6) be kez dé sé tõl el tér het az zal, hogy a nem ké szen lé ti
jel le gû mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló mun -
ka ide je nem ha lad hat ja meg a mun ka idõ ke ret át la gá ban a
heti 60 órát, egész ség ügyi ügye let ese tén a heti 72 órát,”

(2) Az Mt. 119.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„119.  § (1) A mun kál ta tó a mun ka idõt a mun ka jel le gé -
re, va la mint az egész sé ges és biz ton sá gos mun ka vég zés
kö ve tel mé nyé re fi gye lem mel oszt ja be.
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(2) A mun ka idõ-be osz tást – kol lek tív szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – leg alább hét nap pal ko ráb ban,
leg alább egy hét re a 118/A.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott mó don kell kö zöl ni. En nek hi á nyá ban az utol só
mun ka idõ-be osz tás az irány adó.

(3) A mun ka vál la ló be osz tás sze rin ti
a) napi mun ka ide je a ti zen két, ké szen lé ti jel le gû mun -

ka kör ben a hu szon négy órát,
b) heti mun ka ide je a negy ven nyolc, ké szen lé ti jel le gû

mun ka kör ben a het ven két órát
nem ha lad hat ja meg. A be osz tás sze rin ti napi, il let ve a heti
mun ka idõ mér té ké be az el ren delt rend kí vü li mun ka vég zés 
idõ tar ta mát be kell szá mí ta ni.

(4) A jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro sí tó
koc ká za tok kö zött fog lal koz ta tott mun ka vál la ló be osz tás
sze rin ti napi mun ka ide je az éj sza kai mun ka vég zés so rán a
nyolc órát nem ha lad hat ja meg.

(5) A mun ka vál la ló be osz tás sze rin ti mun ka ide je a napi
ti zen két órát, ké szen lé ti jel le gû mun ka kör ese tén a napi
hu szon négy órát leg fel jebb egy órá val ha lad hat ja meg, ha
a téli idõ szá mí tás kez de té nek idõ pont ja a munkaidõ- be -
osztás sze rin ti ren des mun ka idõ tar ta má ra esik.

(6) Ügye let el ren de lé se ese tén a (3) be kez dés sze rin ti
heti mun ka idõ leg hosszabb tar ta má ba az ügye let idõ tar ta -
mát is be kell szá mí ta ni. A napi mun ka idõ te kin te té ben az
ügye let tel jes tar ta mát mun ka idõ ként kell figye lembe ven -
ni, ha az ügye let alatt a rend kí vü li mun ka vég zés idõ tar ta -
ma nem mér he tõ. Az el ren delt ügye let tar ta ma nem ha lad -
hat ja meg a hu szon négy órát az zal, hogy en nek tar ta má ba
az ügye let meg kez dé sé nek nap já ra esõ be osz tás sze rin ti
napi mun ka idõ tar ta mát be kell szá mí ta ni. Az ügye let el -
ren delé se kor meg fele lõen al kal maz ni kell az (5) be kez -
dés ben fog lal ta kat.

(7) Mun ka idõ ke ret ese tén a (3) és (6) be kez dés ren del -
ke zé sét az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a be osz tás 
sze rin ti heti mun ka idõ mér té két a mun ka idõ ke ret át la gá ban
kell figye lembe ven ni.

(8) Az (1) és a (3)–(7) be kez dés ren del ke zé se i tõl ér vé -
nye sen el tér ni nem le het.”

(3) Az Mt. 123.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka vál la ló ré szé re a napi mun ká já nak be fe je -
zé se és a más na pi mun ka kez dés kö zött leg alább ti zen egy
óra egy be füg gõ pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni. Et tõl el té rõ en
osz tott napi mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
ese té ben leg alább nyolc óra egy be füg gõ pi he nõ idõ biz to -
sí tan dó.”

(4) Az Mt. 125.  §-ának (1), va la mint (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Mun ka szü ne ti na pon – a 127.  § (1) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a mun ka -
vál la ló

a) a meg sza kí tás nél kü li mun ka rend ben vagy a ren del -
te té se foly tán e na pon is mû kö dõ mun kál ta tó nál, il let ve
mun ka kör ben,

b) a kül föld re tör té nõ szol gál ta tás nyúj tá sá hoz – a szol -
gál ta tás jel le gé bõl ere dõ en, a mun ka szer ve zés tõl függet -
lenül – e na pon szük sé ges, in for má ció tech no ló gi ai és in -
for ma ti kai esz köz zel tör té nõ mun ka vég zés ese tén, il let ve

c) – ha a ki kül de tés he lye sze rint irány adó jog alap ján
e nap ra mun ka vég zés ren del he tõ el – kül föl di ki kül de tés
so rán
fog lal koz tat ha tó. Et tõl ér vé nye sen el tér ni nem le het.”

„(5) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy a mun ka idõ-be osz tás nak a mun ka szü -
ne ti na pok  miatt in do kolt vál toz ta tá sát éven ként ren de let -
ben sza bá lyoz za. E vál toz ta tás so rán a va sár nap nem nyil -
vá nít ha tó mun ka nap pá.”

(5) Az Mt. 134.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A b) pont ban sze rep lõ ren del ke zés tõl ér vé nye sen el tér ni
nem le het, azon ban az ese dé kes ség évé ben ki adott nak kell te -
kin te ni azt a sza bad sá got, amely nek meg sza kí tás nél kü li tar -
ta ma – az ese dé kes ség évé ben tör té nõ meg kez dé se ese tén – a
kö vet ke zõ év ben jár le, és a kö vet ke zõ évre át nyú ló sza bad -
ság rész nem ha lad ja meg az öt munka napot.”

(6) Az Mt. 29.  § (3) be kez dé sé ben az „ér vény te len” szö -
veg rész he lyé be az „ered mény te len” szö veg rész, a
124/A.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „124.  § (5)–(6) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „124.  § (3)–(6) be kez -
dé sé ben” szö veg lép.

35. § (1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kt.) 15.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) A köz ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ fog lal koz ta tás
ese tén a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 41.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja nem al -
kal maz ha tó.”

(2) A Kt. 40.  § (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(11) Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ha tá -
roz za meg az in téz mény mû kö dé sé nek hosszú táv ra  szóló
el ve it és a meg valósítását szol gá ló el kép ze lé se ket. Az in -
téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban meg kell ha tá roz -
ni az in téz mény mû kö dé sé nek fo lya ma tát, en nek ke re tei
kö zött a ve ze té si, ter ve zé si, el len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si
fel ada tok vég re haj tá sát. Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram nak tar tal maz nia kell az in téz mény ben ve ze tõi fel -
ada to kat el lá tók, to váb bá az al kal ma zot tak tel je sít mény ér -
té ke lé sé nek szem pont ja it és az ér té ke lés rend jét az zal,
hogy a tel je sít mény ér té ke lés ki vá ló an al kal mas, al kal mas,
ke vés sé al kal mas, il let ve al kal mat lan ered ménnyel zá rul -
hat. A mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban rög zí te ni kell a tel jes 
körû in téz mé nyi ön ér té ke lés pe ri ó du sát, mód sze re it és a
fenn tar tói mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel  való kap cso la tát.
A mi nõ ség irá nyí tá si prog ram vég re haj tá sa so rán figye -
lembe kell ven ni az or szá gos mé rés és ér té ke lés ered mé -
nye it. A ne ve lõ tes tü let a szü lõi szer ve zet (kö zös ség) vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel éven te ér té ke li az in téz mé nyi mi nõ -
ség irá nyí tá si prog ram vég re haj tá sát, az or szá gos mé rés,
ér té ke lés ered mé nye it, figye lembe véve a ta nu lók egyé ni
fejlõ dé sét és az egyes osz tá lyok tel je sít mé nyét. Az ér té ke lés
alap ján meg kell ha tá roz ni azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek
biz to sít ják, hogy a köz ok ta tá si in téz mény szak mai cél ki tû -
zé sei és az in téz mény mû kö dé se fo lya ma to san közeled -
jenek egy más hoz. A ne ve lõ tes tü let és a szü lõi szer ve zet
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(kö zös ség) ér té ke lé sét, va la mint a ja va solt in téz ke dé se ket
meg kell kül de ni a fenn tar tó nak. A ja va solt in téz ke dé sek a
fenn tar tó jó vá ha gyá sá val vál nak ér vé nyes sé. A fenn tar tó -
nak az ér té ke lést és a ja va solt in téz ke dé se ket a hon lap ján,
hon lap hi á nyá ban a hely ben szo ká sos mó don nyil vá nos -
ság ra kell hoz nia.”

36. § (1) A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII.
tör vény (a továb biak ban: Mvt.) 21.  §-ának (7) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rin ti mun ka vé del mi 
szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat ke re té ben a ve szé lyes mun -
ka esz közt, tech no ló gi át pró ba- vagy kí sér le ti jel leg gel
üze mel te tik, úgy az üzem be he lye zé si el já rás so rán fi gye -
lem mel kell len ni a pró ba- vagy kí sér le ti üze mel te tés koc -
ká za ta i ra is. Az ilyen jel le gû üze mel te tés a 180 na pot nem
ha lad hat ja meg.”

(2) Az Mvt. 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mun ka he lyet, az egyé ni vé dõ esz közt, a mun ka -
esz közt, a tech no ló gi át az üze mel te tõ mun kál ta tó nak so ron
kí vül el len õriz nie kell,

a) ha az a ren del te tés sze rû al kal ma zás so rán köz vet le -
nül ve szé lyez tet te a mun ka vál la ló egész sé gét és biz ton sá -
gát, vagy ez zel össze füg gés ben mun ka bal eset kö vet ke zett
be, ille tõ leg

b) rend kí vü li kö rül mé nyek (kü lö nö sen át ala kí tás, bal -
eset, ter mé sze ti je len sé gek vagy mû sza ki ok ból 30 na pot
meg ha la dó hasz ná la ton kí vü li idõ szak) be kö vet ke zé se
ese tén.

Az el len õr zés el vég zé sé ig a mun ka hely, az egyé ni vé dõ -
esz köz, a mun ka esz köz, a tech no ló gia üze mel te té sét, illet ve 
hasz ná la tát meg kell til ta ni. Az el len õr zés el vég zé se – a ve -
szé lyez te tés jel le gé tõl füg gõ en – munkabizton sági, il let ve
mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny ség nek mi nõ sül.”

(3) Az Mvt. 88.  § (6) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

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

„e) a mun ka vál la lók ál tal a mun ká juk so rán hasz nált
mun ka esz kö zök biz ton sá gi és egész ség vé del mi minimum -
köve tel mé nye i rõl [má so dik egye di irány elv a 89/391/EGK
irány elv 16. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé ben]  szóló
89/655/EGK ta ná csi irány elv.”

37. § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 94/L.  §-a a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) A szo ci á lis szol gál ta tó nál és szo ci á lis in téz mény -
ben tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén a Kjt. 41.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja nem al kal maz ha tó.”

38. § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 15.  §-a a kö vet ke zõ
(9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény ben tör -
té nõ fog lal koz ta tás ese tén a Kjt. 41.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja nem al kal maz ha tó.”

39. § (1) Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes 
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 13.  §-a a kö -
vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Az al kal ma zott egész ség ügyi dol go zó mun ka ide jé -
nek az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt leg ma ga sabb mér té -
ké re meg ál la pí tott fel sõ ha tár al kal ma zá sa kor mun ka idõ -
nek te kin ten dõ az egész ség ügyi ügye let tel jes idõ tar ta ma,
a heti mun ka idõ e be kez dé sek ben meg ha tá ro zott leg ma ga -
sabb idõ tar ta má ba az egész ség ügyi ügye let tel jes idõ tar ta -
mát, va la mint az egész ség ügyi ügye le ten kí vül el ren delt
rend kí vü li mun ka vég zés idõ tar ta mát is be kell szá mí ta ni.”

(2) Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény a kö vet ke zõ 
15/B.  §-sal egé szül ki:

„15/B.  § Az egész ség ügyi mi nisz ter ága za ti irá nyí tó
jog kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó ál la mi 
és he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek nél, va la mint
he lyi ön kor mány zat ál tal a fel adat kö ré be tar to zó köz szol gál -
ta tá sok el lá tá sá ra fog lal koz ta tott, to váb bá az egész ség ügyi
mi nisz ter ága za ti irá nyí tá si jog kö ré be tar to zó, egész ség ügyi
szol gál ta tást nem nyúj tó költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz -
ta tott köz al kal ma zot tak ese té ben a Kjt. 41.  § (2) be kezdé sé -
nek b) pont ja nem al kal maz ha tó, a (3) be kezdésé ben fog -
lalt össze fér he tet len ség a mun kál ta tó val gaz da sági kap cso -
lat ban álló gaz da sá gi tár sa ság ese tén áll fenn.”

40. § (1) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör -
vény (Péptv.) 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„b) új mun ka vi szony, köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti
jog vi szony, ál la mi ve ze tõi szol gá la ti vi szony lé te sí té sé vel, 
ki vé ve a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se  miatti, a
meg szû nést meg elõ zõ en leg fel jebb 30 nap pal vég re haj tott
át he lye zés ese tét.”

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

„(5) A prog ram ban részt vevõ fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szo nyá ra a Ktv., a Kjt., ille tõ leg az Mt. ren del ke zé se it 
– a dí ja zás ra és egyéb jut ta tá sok ra, va la mint az il let mény-
és elõ me ne te li rend szer re vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé -
vel – meg fele lõen al kal maz ni kell. A prog ram ban részt ve võt 
a szá má ra fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nya alap ján
járó ter mé szet be ni ét ke zés vagy ét ke zé si hoz zá já ru lás, to -
váb bá – ha a mun kál ta tó a fog lal koz ta tot tak ré szé re egyéb -
ként ilyen jut ta tást biz to sít – ru há za ti költ ség té rí tés har -
minc szá za lé ka il le ti meg. A ju bi le u mi ju ta lom ra  való jo -
go sult ság te kin te té ben a prog ram ban  való rész vé tel lel
össze füg gés ben fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban
töl tött idõ jog szer zõ idõ nek szá mít, a ju bi le u mi ju ta lom
össze gét a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jut ta tás ala pul -
vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni. A prog ram ban részt vevõ
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tizen har ma dik havi jut ta tás ra a (6) be kez dés ben fog lal tak
sze rint jo go sult. A prog ram ban részt ve võt uta zá si költ sé -
ge i nek meg té rí té se cí mén a ha von ta mun ká ban töl tött
mun ka na pok kal ará nyos jut ta tás il le ti meg. Ahol a fog lal -
koz ta tá si jog vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok tá vol lé ti díj,
il let mény vagy azo kon ala pu ló jut ta tás fi ze té sét ír ják elõ, a 
prog ram ban részt ve võt a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jut ta tás il le ti meg, mely nek ki fi ze té sé re az il let mény ki fi -
ze té sé nek sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(3) A Péptv. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, és ez zel egy ide jû leg az ere de ti (6)–(10) be kez dés
szá mo zá sa (7)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(6) A ti zen har ma dik havi jut ta tás össze ge – ha a prog -
ram ban  való rész vé tel a tárgy év ben fo lya ma to san fenn -
állt – a (4) be kez dés ben fog lalt jut ta tás egy ha vi össze gé -
nek har minc szá za lé ká val egye zik meg. A ti zen har ma dik
havi jut ta tás a prog ram ban részt ve võt idõ ará nyo san il le ti
meg, amennyi ben a tárgy év ben leg alább ki lenc ven nap
idõ tar tam ban vett részt a prog ram ban. Ha a prog ram ba
 való be lé pés re év köz ben ke rült sor, a be lé pés idõ pont já ig
járó ti zen har ma dik havi il let mény össze gét hoz zá kell szá -
mí ta ni a ti zen har ma dik havi jut ta tás hoz. A ti zen har ma dik
havi jut ta tást a tárgy év de cem ber hó nap hu sza dik nap já ig a 
prog ram ban részt vevõ szá má ra ki kell fi zet ni. Ha a jog vi -
szony év köz ben szû nik meg, ak kor a ti zen har ma dik havi
jut ta tás idõ ará nyos ré szét az utol só mun ká ban töl tött na pon
kell ki fi zet ni a prog ram ban részt vevõ ré szé re.”

(4) A Péptv. 6.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge,
va la mint b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(1) A 4.  § (4)–(6), to váb bá (8) és (9) be kez dé se, va la -
mint az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti jut ta tás – ki vé ve a ru há -
za ti költ ség té rí tést – és mun kál ta tói köz ter hei össze gét a
mun kál ta tó szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés a (2) be kez dés
alap ján meg té rí ti, an nak for rá sa:

[a) 2005. évre a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló tör vény ál tal a X. Mi nisz ter el nök ség fe je -
zet ben sze rep lõ Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek jog cím cso -
port, va la mint a he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó cél -
elõ irány zat;]

b) a 2006–2015. évek re vo nat ko zó an az éves költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott for rás.”

(5) A Péptv. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Költ ség ve té si meg té rí tés iránt az a mun kál ta tó
nyújt hat be igényt, amely vál lal ja, hogy a pré mi um évek
prog ram ban  való rész vé tel lel, ille tõ leg a kü lön le ges fog -
lal koz ta tá si ál lo mánnyal össze füg gõ ki ne ve zés-mó do sí -
tást meg elõ zõ hó na pi meg lé võ költ ség ve té si en ge dé lye zett 
lét szám ke re tét a ki ne ve zés-mó do sí tás idõ pont já tól szá mí -
tott ti zen nyolc hó na pig nem eme li fel. Nem szá mít a vál la -
lás meg sze gé sé nek, ha a lét szám eme lé sé re jog sza bály ban
elõ írt fel adat tel je sí té se  miatt ke rül sor.”

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

„(2) E tör vény alap ján a 3. és 4.  §-ban sza bá lyo zott pré mi -
um évek prog ram ba tör té nõ be lé pés re, il let ve a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zés re 2005. ja nu ár 1-je és 

2010. de cem ber 31-e kö zött ke rül het sor. Et tõl el té rõ en, a
4/A.  §-ban sza bá lyo zott pré mi um évek prog ram ba 2008.
de cem ber 31-ig le het be lép ni.”

41. § (1) A Kjt. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 20.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ja nem ered mé nye zi a 2009.
 január 1. elõtt ke let ke zett köz al kal ma zot ti jog vi szony ér -
vény te len sé gét.

(2) A Kjt. 21.  § (2) be kez dé sé nek e tör vény 3.  §-ával tör té -
nõ mó do sí tá sa nem érin ti a 2009. ja nu ár 1-jét megelõ zõen ha -
tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony ról tör té nõ meg ál la -
po dást az an nak mó do sí tás nél kü li le jár ta idõ pont já ig.

(3) A Kjt. e tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott 40.  §-a sze -
rin ti mi nõ sí tést ak kor kell vég re haj ta ni, ha az arra ala pot
adó ok 2008. de cem ber 31-ét köve tõen ke let ke zett.

(4) A Kjt. e tör vény 11. és 12.  §-ával meg ál la pí tott
41.  §-a, va la mint 43/A–43/D.  §-a nem érin ti a 2009.
 január 1. elõtt ha tá lyos jog sza bály alap ján az össze fér he -
tet len sé gi kö ve tel mény alól adott fel men tést.

(5) A Kjt. e tör vény 21.  §-ával meg ál la pí tott 66.  §-ának
(8) be kez dé sét a 2008. de cem ber 31-ét köve tõen lé te sí tett
köz al kal ma zot ti jog vi szony ra kell al kal maz ni.

(6) Ha a köz al kal ma zott ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze -
tõi meg bí zá sa e tör vény ere jé nél fog va ma ga sabb ve ze tõi
vagy ve ze tõi mun ka kör ré ala kult át, il let mé nyét a Kjt. e
tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott 66/A.  §-a sze rint kell
meg ál la pí ta ni.

(7) A 2009. ja nu ár 1-jé tõl a ma ga sabb ve ze tõ vagy ve ze -
tõ mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zott il let mény ként a
2008. de cem ber 31-én irány adó il let mé nyé nek és a Kjt.
70–75.  §-ai sze rin ti il let mény pót lé ka i nak együt tes össze -
gé re jo go sult, ha a Kjt. e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott
66/A.  §-a sze rin ti il let mé nye en nél ala cso nyabb mér té kû
len ne. Ha a ve ze tõ a Kjt. 72.  §-ában sza bá lyo zott pót lék ra
volt jo go sult, azt nem kell be szá mí ta ni, és arra az átala -
kulást köve tõen is ön ál ló jog cí men jo go sult.

(8) A Kjt. 61.  §-a (4) és (5) be kez dé sé nek e tör vény 32.  § 
(6) be kez dé sé nek g) pont já val tör té nõ ha tá lyon kí vül he -
lye zé se nem érin ti a 2012. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a mun -
ka kör be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett ség, szak kép -
zett ség, ille tõ leg szak ké pe sí tés meg szer zé se alól adott fel -
men té se ket és men te sí té se ket.

(9) A Kjt. e tör vény
a) 29.  §-ával meg ál la pí tott 81/A.  §-ában, va la mint
b) 33.  § (2) be kez dés c) pont já val meg ál la pí tott 81.  §

(1) be kez dé sé ben
fog lalt kár té rí té si fe le lõs ség sza bá lya it a 2008. de cem ber
31. után oko zott ká rok ese té ben kell al kal maz ni.

(10) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
4.  §-ának (5) be kez dé se alap ján a 2009. ja nu ár 1-jét meg -
elõ zõ en ki fi ze tett jut ta tá so kat e tör vény ha tály ba lé pé se
nem érin ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. szá mú mel lék let a 2008. évi LXI. tör vényhez

„1. szá mú mel lék let az 1992. évi XXXIII. tör vényhez

Mi nõ sí té si lap

1. A köz al kal ma zott sze mé lyi ada tai
  Neve (szü le té si neve): ..................................................................................................................................................
  Any ja neve: ..................................................................................................................................................................
  Szü le té si hely, idõ: .......................................................................................................................................................

2. A köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso la tos ada tok
 A köz al kal ma zot ti jog vi szony kez de te: .........................................................................................................................
 A köz al kal ma zott be so ro lá sa: ........................................................................................................................................
 A ve ze tõi meg bí zás/mun ka kör be töl té sé nek kez de te: ....................................................................................................
 A mi nõ sí tés in do ka: .......................................................................................................................................................

3. A köz al kal ma zott mi nõ sí té sé nek szem pont jai

3.1. A mun ka kör el lá tá sa szem pont já ból szük sé ges szak mai is me re tek
Ki emel ke dõ (3 pont) – Meg fe le lõ (2 pont) – Ke vés sé meg fe le lõ (1 pont) – Nem meg fe le lõ (0 pont)

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

3.2. A mun ka kör el lá tá sa so rán vég zett szak mai, gya kor la ti mun ka
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

3.3. A szak mai mun ká val kap cso la tos prob lé ma meg ol dó ké pes ség
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

3.4. A mun ka vég zés sel kap cso la tos fe le lõs ség és hi va tás tu dat
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

3.5. A mun ka vég zés sel kap cso la tos pon tos ság, szor ga lom, igye ke zet
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

3.6. A vég re haj tá si ren de let ál tal meg ha tá ro zott egyéb szem pon tok:
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

4. Ve ze tõi meg bí zá sá hoz/mun ka kör höz kap cso ló dó mi nõ sí té si szem pon tok

4.1. A ve ze tõ ál tal irá nyí tott szer ve ze ti egy ség/in téz mény mun ká já nak szín vo na la
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

4.2. A ve ze tõ ál tal irá nyí tott szer ve ze ti egy ség/in téz mény mun ka vég zé sé nek szer ve zé se
Ki emel ke dõ – Meg fe le lõ – Ke vés sé meg fe le lõ – Nem meg fe le lõ

 Szö ve ges in do ko lás: .......................................................................................................................................................

5. A köz al kal ma zott mun ka vég zé sé vel kap cso la tos egyéb lé nye ges kö rül mény, meg jegy zés, a ke vés sé al kal mas te rü le -
tek fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la tok, cél ki tû zé sek:

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

6. A köz al kal ma zott mi nõ sí té se
ki vá ló an al kal mas (80–100%) – al kal mas (60–79%) – ke vés sé al kal mas (30–59%) – al kal mat lan (30% alatt)

7. A köz al kal ma zott ál tal a mi nõ sí tés re tett ész re vé tel: ...................................................................................................

Dá tum:

A mi nõ sí tés meg ál la pí tá sa it      A mi nõ sí tés tar tal mát is me rem,   
a köz al kal ma zot tal is mer tet tem.    ész re vé te le i met meg tet tem.     

................................................................ ...........................................................
a mi nõ sí tést vég zõ alá írá sa, be osz tá sa a mi nõ sí tett alá írá sa”
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2. szá mú mel lék let a 2008. évi LXI.  tör vényhez

„3. szá mú mel lék let az 1992. évi XXXIII. tör vényhez

Szor zók a ve ze tõi il let mény alap ará nyá ban:

Kö zép fo kú Fel sõ fo kú1 Fel sõ fo kú2

Ma ga sabb ve ze tõ – 2,00 2,40

Ve ze tõ 1,00 1,70 2,00
”
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A Kor mány
260/2008. (XI. 3.) Korm. 

r e n  d e  l e  t e

az ál la mi ve ze tõk és a köz tiszt vi se lõk ju tal ma zá sá nak
egyes át me ne ti sza bá lya i ról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXIII. tör vény 34. § (13) be kez dé sé ben és 49/O. § (6) be -
kez dé sé ben, va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 76. § (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. § 

A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás sza -
bá lya i ról szó ló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõ új 19/A. §-sal egé szül ki:

„19/A. § A 2008. év ben e ren de let sza bá lya it az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy

a) a „ki vé te les tel je sít mény” és a „ma gas szin tû tel je sít -
mény” ka te gó ri á ba nem le het so rol ni köz tiszt vi se lõt,

b) ha az 1. szá mú mel lék let III. 4. pont já ban 76 és 100 pont
kö zöt ti ér ték adó dik, a köz tiszt vi se lõt a „ki vé te les vagy ma gas
szin tû tel je sít mény” ka te gó ri á ba kell be so rol ni,

c) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” kategó -
riába az el osz lá si szint hez tar to zó köz tiszt vi se lõk leg fel jebb 
50%-a so rol ha tó be,

d) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” kategó -
riába so rolt  köz tiszt vi se lõ ese té ben a komp lex tel je sít -
mény ér té ke lés alap ján járó ju ta lom össze ge leg alább a ju ta -
lom alap 4%-a, leg fel jebb a ju ta lom alap 12%-a, az zal, hogy
az el osz lá si szint hez tar to zó, „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je -
sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõk együt tes, a komp lex 
tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó ju tal ma leg fel jebb a ju ta -
lom ala pok össze gé nek 8%-a le het, 

e) a „jó tel je sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ
ese té ben a komp lex tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó ju -
talom össze ge a ju ta lom alap 4%-a,

f) a „meg fe le lõ tel je sít mény” és a „fej lesz tés szük sé -
ges” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ szá má ra a komp lex
tel je sít mény ér té ke lés alap ján ju ta lom nem fi zet he tõ,

g) a ju ta lom alap egy sé ge sen a köz tiszt vi se lõ éves il let -
mé nyé nek az év azon idõ sza ká ra jutó ré sze, ami kor a köz -
tiszt vi se lõ a sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ban sze re pel.”

2. §

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

(2) Az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek, az R. 19. §-ában
és a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról szó ló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról szó ló 31/2008. (II. 21.) Korm. ren de let
13. §-ában meg ha tá ro zott köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek ki vé te lé vel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél,
azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél, va la mint a köz igaz ga tá si
hi va ta lok nál fog lal koz ta tott olyan köz tiszt vi se lõk szá má -
ra, akik re az R. ren del ke zé se it a 2008. év ben nem kell al -
kal maz ni, e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en leg fel jebb
más fél havi ju ta lom fi zet he tõ ki az zal, hogy az adott szerv 
köz tiszt vi se lõi szám ra e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en
át la go san egy ha vi ju ta lom nál több nem fi zet he tõ ki.

(3) Az ál la mi ve ze tõk szá má ra e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ en ju ta lom vagy cél jut ta tás nem fi zet he tõ ki.

(4) Az R. 16/A. §-a alap ján rész ju ta lom az R.-ben meg -
ha tá ro zott idõ pont he lyett ki zá ró lag e ren de let ki hir de -
tését kö ve tõ ti zen ötö dik na pig fi zet he tõ ki.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé se nem érin ti a ha tály ba lé -
pé se elõtt az R. 16/B. § (2) be kez dé se alap ján ki fi ze tett ju -
tal ma kat.

(6) az R. 19/A. §át al kal maz ni kell az e ren de let ki hir -
de té se kor fo lya mat ban lévõ tel je sít mény ér té ke lé sek re is.

(7) az R. 19/A. §-a 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(8) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
16/2008. (IX. 26.) SZMM

r e n  d e  l e  t e

a 2009. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör -
vény 125. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya - a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel - ki ter jed min den mun kál ta tó ra és az ál ta luk fog -
lal koz ta tot tak ra.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a meg sza kí tás nél -
kül üze me lõ és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na -
po kon is mû kö dõ mun kál ta tó nál, il let ve az ilyen jel le gû
mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók mun ka rend -
jé re.

2. §

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.

3. §

Az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban fog lal koz -
ta tott mun ka vál la lók mun ka rend je - a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény 118. § (1) be kez -
dé se alap ján - a 2. §-tól el té rõ en is meg ha tá roz ha tó.

4. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Az Alkotmánybíróság
124/2008. (X. 14.) AB

h a t á r o z a t a

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, még ki nem hir de tett tör -
vények alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra
irá nyu ló in dít vá nyai tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás,
dr. Kiss Lász ló, dr. Ko vács Pé ter és dr. Lé vay Mik lós al -
kot mány bí rák kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szá -
gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló, az Or szág gyû lés
2006. de cem ber 11-i ülés nap ján el fo ga dott tör vény 3.  §
(2) be kez dés b) pont ja, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la -
mint a 19.  § (1) be kez dé sé nek a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 17.  § (4) be kez dé sét meg ál -
la pí tó szö veg ré sze alkot mány elle nes.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az ága za ti
pár be széd bi zott sá gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be -
széd egyes kér dé se i rõl  szóló, az Or szág gyû lés 2006. de -
cem ber 11-i ülés nap ján el fo ga dott tör vény 33.  §-ának a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
53.  § (3) be kez dé se elsõ mon da tát meg ál la pí tó szöveg -
része alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szág gyû lés 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján
fo gad ta el az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló
T/1306. szá mú tör vényjavaslatot (a továb biak ban:
OÉTtv.). Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés na pon el fo -
gad ta az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és a kö zép szin tû 
szo ci á lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló T/1307. szá mú 
tör vényjavaslatot (a továb biak ban: Ászptv.). Az Or szág -
gyû lés el nö ke az OÉTtv.-t és az Ászptv.-t 2006. de cem ber
13-án küld te át a köz tár sa sá gi el nök hi va ta lá ba kihirde -
tésre. A köz tár sa sá gi el nök az OÉTtv.-t, va la mint az
Ászptv.-t nem írta alá, ha nem – az Al kot mány 26.  § (4) be -
kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré nél fog va – az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 1.  §-ának a) pont ja, 21.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja és a 35.  §-a alap ján az OÉTtv. több, il let ve az
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Ászptv. egy ren del ke zé se alkot mány elle nességének elõ ze -
tes vizs gá la tát kez de mé nyez te az Al kot mány bí ró ság nál.
A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya it az Al kot mány 26.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt ha tár idõn be lül küld te meg az
Al kot mány bí ró ság nak.

Az OÉTtv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vá nyá ban a
köz tár sa sá gi el nök kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la -
pít sa meg, hogy az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja,
5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé se, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la -
mint 19.  § (1) be kez dé sé nek a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 17.  §
(4) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze alkot mány elle nes. 
Az Ászptv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vá nyá ban a
köz tár sa sá gi el nök je lez te, hogy az Ászptv. 33.  §-ának az
Mt. 53.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ré -
sze alkot mány elle nes. A két in dít ványt a fel me rü lõ al kot -
má nyos sá gi prob lé mák azo nos sá gá ra te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

2. A köz tár sa sá gi el nök az OÉTtv.-nyel kap cso la tos in -
dít vá nyá ban utalt arra, hogy az Al kot mány bí ró ság
40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za ta sze rint az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel el len té tes alkot mány elle nes hely zet ke let -
ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés nem al -
kot ta meg az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács nak (a továb -
biak ban: OÉT), mint az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti kai ér -
dek egyez te tés szer ve ze té nek lét re ho zá sá ra és mû kö dé sé re
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé se ket. Az OÉTtv. en nek az
alkot mány elle nes mu lasz tás nak a meg szün te té se cél já ból
szü le tett. Az OÉTtv. a mu lasz tást úgy kí ván ja or vo sol ni,
hogy meg ha tá roz za az OÉT mû kö dé si te rü le tét, össze té te -
lét és mû kö dé sé nek alap ve tõ sza bá lya it.

A köz tár sa sá gi el nök ál tal az OÉTtv.-ben ki fo gás olt
ren del ke zé sek rész ben az OÉT egyes ha tás kö re it sza bá -
lyoz zák, rész ben az OÉT össze té te lét ha tá roz zák meg.
A köz tár sa sá gi el nök e ren del ke zé sek kel kap cso lat ban az
Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé nek sé rel mét kér te
meg ál la pí ta ni. A köz tár sa sá gi el nök az OÉT ha tás kö re it
figye lembe véve meg ál la pít ha tó nak tar tot ta, hogy az OÉT
köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat is gya ko rol, in dít vá nyá ban az
OÉT aláb bi köz ha tal mi jo go sít vá nya i ra utalt.

2.1. A köz tár sa sá gi el nök – a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá -
ro zat ra (ABH 2005, 427, 439.)  való hi vat ko zás sal – a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
 szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) 9.  §
b) pont já ban fog lalt jo go sít ványt, mely arra ha tal maz za fel
az OÉT-et, hogy éven te be szá mol tas sa a Mun ka erõ pi a ci
Alap Irá nyí tó Tes tü le tét, az OÉT köz ha tal mi jo go sít vá nyá -
nak te kin tet te. Az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja sze -
rint az OÉT a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza -
bá lyok te kin te té ben – tör vényi ren del ke zés alap ján –
egyet ér té si jo got gya ko rol. Az Mt. 17.  § (4) be kez dé sét
meg ál la pí tó OÉTtv. 19.  § (1) be kez dé se sze rint a tár sa dal -
mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter az OÉT egyet ér té sé vel
ha tá roz hat ja meg a mun ka mi nõ sí tés rend sze rét.

A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban utalt arra, hogy az
Mt. 17.  § (1) be kez dé se is köz ha tal mi jo go sít ványt ad az
OÉT-nek, mi u tán a Kor mány az OÉT egyet ér té sé vel ha tá -
roz za meg a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka vál la lók na -
gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té nõ mun ka vi -
szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az Mt.-tõl el té rõ sza -
bá lyo kat; il let ve dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a
mun ka vál la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko -
lai vég zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált
bér mi ni mum nak a mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len -
õr zés re vo nat ko zó, kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo -
zás ról. Ezt a ren del ke zést az OÉTtv. nem érin tet te, és a
köz tár sa sá gi el nö ki in dít vány sem tar tal ma zott az Mt. 17.  § 
(1) be kez dé se alkot mány elle nességének utó la gos meg -
állapítására és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ha tá ro zott ké -
rel met.

2.2. A köz tár sa sá gi el nök hi vat ko zik a 39/1997. (VII. 1.) 
AB ha tá ro zat ra (ABH 1997, 263, 269.), mely köz ha tal mi
jo go sít vány nak mi nõ sí tet te a nor ma al ko tás ban  való rész -
vé telt, a jog sza bály al ko tás so rán gya ko rolt egyet ér té si jo -
got. Az OÉT ál tal gya ko rol ha tó, a jog sza bály al ko tás ban
 való köz re mû kö dés re vo nat ko zó köz ha tal mi jo go sít vá -
nyok egy részt el vi leg va la mennyi vá lasz tó pol gárt érint -
het nek, hi szen min den vá lasz tó pol gár nak le he tõ sé ge van
arra, hogy jog sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó fog lal koz ta tás -
ra irá nyu ló jog vi szonyt lé te sít sen. Más részt a tár sa da lom -
biz to sí tá si jog vi szonnyal össze füg gés ben fi ze ten dõ já ru -
lék nak a mi ni mu ma a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér hez
iga zo dik olyan jog ala nyok nál is, akik nem áll nak fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban. [Az Mt. em lí tett 17.  §
(1) be kez dé se pe dig egyet ér té si jo got ad az OÉT szá má ra a 
kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér meg ha tá ro zá sá val kap cso -
lat ban.] A köz tár sa sá gi el nök fel ve ti azt, hogy egy ál ta lán
ad ha tó-e al kot má nyo san ilyen faj ta jog al ko tá si ha tás kör az
Al kot mány ban ne ve sí tett szer ve ken kí vül más nak is, to -
váb bá hang sú lyoz za, hogy az alkot mány elle nesség alap -
ve tõ en az OÉT ál tal gya ko rolt köz ha tal mi jo go sít vá nyok
okán áll fenn.

2.3. A köz tár sa sá gi el nök OÉTtv.-nyel kap cso la tos in -
dít vá nyá nak to váb bi ré szé ben az OÉT össze té te lé vel kap -
cso la tos ren del ke zé sek alap ján rá mu ta tott arra, hogy az
OÉT nem vá lasz tott szerv. Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve
mun kál ta tói ol da lát az ab ban részt vevõ szer ve ze tek kép vi -
se lõi al kot ják. Az OÉTtv.-nek az OÉT össze té te lé rõl  szóló
ren del ke zé sei nem te szik kö te le zõ vé, hogy az OÉT szak -
szer ve ze ti és mun kál ta tói ol da la a vá lasz tó pol gá rok nak,
vagy akár csak a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyok
ala nya i nak túl nyo mó több sé gét kép vi sel je. A köz tár sa sá gi
el nök ál lás pont ja sze rint az OÉT-ben részt vevõ szer ve ze -
tek tény le ge sen nem is tud ják fel ha tal ma zá su kat a vá lasz -
tó pol gá rok nak, vagy akár a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog -
vi szo nyok ala nya i nak túl nyo mó több sé gé re vissza ve zet ni.
Ezért az OÉT de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem rendel -
kezik. A köz tár sa sá gi el nök sze rint amennyi ben egy szer -
ve zet köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat kap, ak kor e szer ve zet nek
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a ha tás kör-gya kor lás vo nat ko zá sá ban de mok ra ti kus le gi ti -
má ci ó val kell ren del kez nie. Ezt a kö ve tel ményt az Al kot -
mány 2.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró -
ság 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro za ta (ABH 1998, 140, 146.)
ál la pí tot ta meg. Az OÉTtv.-nek az in dít vánnyal érin tett
5.  §-a és 6.  § (1) be kez dé se ezek nek a kö ve tel mé nyek nek
nem fe lel nek meg. Az OÉTtv. 5.  §-a és 6.  § (1) be kez dé se
úgy kons ti tu ál ja az OÉT-et, hogy nem te rem ti meg an nak
de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ját. Az el nö ki in dít vány hi vat ko -
zik a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro zat ra, mely ben az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta „a köz ha ta lom le té te mé nye sei 
(ál la mi szer vek, ön kor mány za tok), il let ve a ci vil szfé ra
kö zöt ti ér dek egyez te tés ha gyo má nyo san kon zul tá ci ót,
azaz ta nács ko zást, in for má ció cse rét, ér dek vi tát, az el té rõ
ér de kek, vé le mé nyek üt köz te té sét, konf lik tus fel ol dást, a
köz ha tal mi dön té sek kel érin tet tek nek a dön té sek elõ ké szí -
tés be  való be vo ná sát, nem pe dig a köz ha tal mi dön té sek
meg ho za ta lá ban  való köz vet len rész vé telt je len ti.” A köz -
tár sa sá gi el nök sze rint, ha az ér dek egyez te tés re lét re ho zott 
szerv köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat kap, e szerv nek, – a
konk rét ha tás kör-gya kor lás vo nat ko zá sá ban – demokra -
tikus le gi ti má ci ó val kell ren del kez nie.

A köz tár sa sá gi el nök egy részt az OÉT köz ha tal mi jo go -
sít vá nya i val össze füg gés ben, más részt e jo go sít vá nyok
gya kor lá sá hoz nél kü löz he tet len de mok ra ti kus le gi ti má ció
hi á nya  miatt kér te az OÉTtv. meg je lölt ren del ke zé sei
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát.

3. Az OÉTtv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vány hoz 
ha son ló an az Ászptv.-nyel kap cso la tos el nö ki in dít vány is
a köz ha tal mi ha tás kö rök gya kor lá sá val, il let ve az eh hez
szük sé ges de mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé sé vel foglal -
kozik.

3.1. Az Mt. 53.  § (3) be kez dé se elsõ mon da tá nak az
Ászptv. 33.  §-ával meg ál la pí tott szö ve ge sze rint a Kor -
mány az OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö -
vet sé gek kel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg az
üze mi ta nács-vá lasz tás sza va zó lap ja i nak tar tal mát, és a
szak szer ve ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben
az or szá gos sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét. A köz -
tár sa sá gi el nök ezt az egyet ér té si jo got köz ha tal mi jog kör -
nek te kin ti és meg ál la pít ja, hogy az OÉT-ben részt vevõ
or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek az Ászptv. je len
in dít vánnyal érin tett sza ka szá ban biz to sí tott jo go sít vá nya
– mi u tán az a jog sza bály al ko tás ban  való köz re mû kö dés re
vo nat ko zik – po ten ci á li san va la mennyi vá lasz tó pol gárt
érint he ti, hi szen va la mennyi vá lasz tó pol gár nak meg van a
le he tõ sé ge arra, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok ha tá lya
alá tar to zó jog vi szonyt lé te sít sen. Az el nök eb ben az in dít -
vá nyá ban is fel ve ti azt a kér dést, hogy ilyen faj ta jogalko -
tási ha tás kör az Al kot mány ban ne ve sí tett szer ve ken kí vül
al kot má nyo san egy ál ta lán más nak ad ha tó-e.

3.2. A köz tár sa sá gi el nök sze rint, ha a szak szer ve ze ti
szö vet sé gek – akár együt te sen is – köz ha tal mi jo go sít vá -

nyo kat kap nak, e szer ve ze tek nek a konk rét ha tás kör-gya -
kor lás vo nat ko zá sá ban de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val kell
ren del kez ni ük. Az OÉTtv. 5.  §-a ha tá roz za meg, hogy mely
szak szer ve ze ti szö vet sé gek ve het nek részt az OÉT-ben.
Ugyan ak kor ez a sza kasz csak az OÉT-ben részt vevõ
egyes szak szer ve ze ti, il let ve mun kál ta tói szö vet sé gek vo -
nat ko zá sá ban ál lít fel fel té te le ket, nem kö ve te li meg azon -
ban, hogy az OÉT mun ka vál la lói ol da la a vá lasz tó pol gá -
rok nak, vagy akár csak a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi -
szo nyok ala nya i nak túl nyo mó több sé gét kép vi sel je. Ezért
az OÉTtv. 5.  §-a alap ján nem biz to sí tott az OÉT-ben részt
vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek a de mok ra -
ti kus le gi ti má ci ó ja, va gyis az Ászptv. 33.  §-a az Mt. 53.  §
(3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ré szé ben úgy
ad köz ha tal mi jo go sít ványt az OÉT-ben részt vevõ or szá -
gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek, hogy ezek nek a szö -
vet sé gek nek a kel lõ de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ja hi ány zik,
hi szen eh hez az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé se alap -
ján az kel le ne, hogy az egyet ér té si jog gal fel ru há zott
szakszer ve ze ti szö vet sé gek a köz ha ta lom gya kor lás sal érin -
tet tek (adott eset ben az összes vá lasz tó pol gár) túl nyo mó
több ségét tag ja ik kö zött tud ják. Mi vel ez nem áll fenn,
ezért az el nök ál lás pont ja sze rint az Ászptv. 33.  §-a el len -
té tes az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

2. Az Flt. érin tett ren del ke zé se:

„9.  § A Kor mány az or szá gos je len tõ sé gû fog lal koz ta -
tás po li ti kai kér dé sek ben a mun ka vál la lók és a mun ka adók
or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel az Or szá gos Ér -
dek egyez te tõ Ta nács ban (a továb biak ban: OÉT) egyez tet.
En nek so rán az OÉT

a) vé le mé nye zi a fog lal koz ta tást köz vet le nül érin tõ tör -
vénytervezeteket,

b) éven te be szá mol tat ja a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó 
Tes tü le tét,

c) a mun ká já ban részt ve võ or szá gos mun ka adói és
mun ka vál la lói szö vet sé gek út ján ki je lö li a Mun ka erõ pi a ci
Alap Irá nyí tó Tes tü le té nek a mun ka adói, to váb bá mun ka -
vál la lói kép vi se lõ it, és ja vas la tot tesz a vissza hí vá suk ra.”
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3. Az Mt. érin tett ren del ke zé sei:
„17.  § (1) A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ

Ta nács egyet ér té sé vel
a) meg ha tá roz za a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka -

vál la lók na gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té -
nõ mun ka vi szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az e tör -
vénytõl el té rõ sza bá lyo kat;

b) dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a mun ka vál -
la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko lai vég zett -
ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni mum
mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len õr zés re vo nat ko zó,
kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo zás ról;

c) ja vas la tot tesz a napi mun ka idõ leg hosszabb mér té -
ké nek, il let ve a mun ka szü ne ti na pok meg ha tá ro zá sá ra.”

4. Az OÉTtv. érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § Az OÉT az or szá gos szak szer ve ze ti, il let ve mun -

kál ta tói szö vet sé gek (a továb biak ban: mun ka vál la lói, il let -
ve mun kál ta tói ol dal) és a kor mány kö zöt ti mak ro szin tû
kon zul tá ci ók és tár gya lá sok fo lya ma to san mû kö dõ, leg át -
fo góbb, or szá gos, há rom ol da lú (tri par tit) ér dek egyez te tõ
fó ru ma.”

„3.  § (2) Az OÉT in téz mé nyi ke re tet nyújt a kor mány,
va la mint a mun ka vál la lói és mun kál ta tói érdekképvise -
letek kö zöt ti kon zul tá ci ó nak, en nek ke re té ben

(...)
b) vé le ményt for mál a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to -

sabb jog sza bá lyok ról, il let ve e jog sza bá lyok te kin te té ben
– tör vényi ren del ke zés alap ján – egyet ér té si jo got gya ko rol.

4.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban ér dek kép vi se let, il -
let ve ér dek kép vi se le ti szö vet ség az egye sü lé si jog ról  szóló 
tör vény sze rint lét re jött tár sa dal mi szer ve zet,

a) amely nek alap sza bá lyá ban sze rep lõ el sõd le ges cél ja a 
mun ka vál la lók mun ka vi szonnyal kap cso la tos ér de ke i nek
elõ moz dí tá sa és meg vé dé se, vagy

b) amely nek alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott cél jai kö -
zött sze re pel a mun kál ta tók mun ka vi szonnyal kap cso la tos
ér de ke i nek vé del me és kép vi se le te.

(2) Or szá gos az az ér dek kép vi se let, amely az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) szak szer ve ze tek bõl, szak szer ve ze ti szö vet sé gek bõl,
vagy

b) mun kál ta tó kat tö mö rí tõ ér dek kép vi se le tek bõl, szö vet sé -
gek bõl, ille tõ leg mun kál ta tói szer ve ze tek bõl (a továb biak ban:
tag szer ve zet) álló tag ság gal ren del ke zik, és

c) te vé keny sé gét or szá gos szin ten szer ve zi.
5.  § (1) Az or szá gos ér dek egyez te tés ben részt ve het:
a) az a szak szer ve ze ti szö vet ség, amely
aa) leg alább négy nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább

ti zen két al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del -
ke zik, és

ab) leg alább há rom ré gi ó ban vagy nyolc me gyé ben tag -
szervezettel, vagy tag szer ve ze tei te rü le ti, il let ve me gyei
szer ve zet tel ren del kez nek, to váb bá

ac) tag szer ve ze tei együt te sen leg alább száz öt ven mun -
kál ta tó nál ren del kez nek ön ál ló, vagy a tag szer ve zet alap -

sza bá lya sze rin ti mun ka he lyi szer ve zet tel, va la mint
ad) tag ja az Eu ró pai Szak szer ve ze ti Szö vet ség nek;

b) az a mun kál ta tói szö vet ség, amely
ba) leg alább két nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább hat

al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del ke zik, és
bb) tag szer ve ze tei leg alább há rom ré gi ó ban vagy tíz me -

gyé ben mû kö dõ te rü le ti szer ve zet tel ren del kez nek, to váb bá
bc) amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá -

gát leg alább ezer mun kál ta tó, il let ve vál lal ko zás al kot ja,
vagy amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá ga
leg alább száz ezer fõt fog lal koz tat, va la mint

bd) tag ja eu ró pai mun kál ta tói szö vet ség nek.
(2) A fel té te lek el éré se ér de ké ben a mun ka vál la lók, ille -

tõ leg a mun kál ta tók ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy más sal
ko a lí ci ó ra lép het nek.

6.  § (1) Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun kál ta tói ol da lá -
nak tag ja ki zá ró lag a 4–5.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet ség le het.

(2) A kor mány za ti ol dal el nö ke a tár sa dal mi pár be szé -
dért fe le lõs mi nisz ter, il let ve meg bí zott ja. A kor mány za ti
ol dalt a na pi rend sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ köz pon ti 
ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je vagy meg bí zott ja kép vi se li.

7.  § (1) Az OÉT a 3.  § (3)–(4) be kez dés ben fel so rolt kér -
dé se ket il le tõ en:

(...)
c) tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben egyet ér té si jo got

gya ko rol.”
„19.  § (1) Az Mt. 17.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be

a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal az (5) be kez dés ha -
tá lyát vesz ti:

(...)
(4) A tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter az Or -

szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel meg ha tá -
roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés rend sze rét.”

5. Az Ászptv. érin tett ren del ke zé se:
„33.  § Az Mt. 53.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -

ke zõ ren del ke zés lép:
»(3) A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács -

ban részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek kel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg az üze mi ta -
nács-vá lasz tás sza va zó lap já nak tar tal mát és a szak szer ve -
ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben az or szá gos 
sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét. Az ága za ti (szak ága -
za ti) és te rü le ti sza va za tössze sí tés mód já nak és rend jé nek
meg ha tá ro zá sa te kin te té ben a Kor mány az Or szá gos Ér -
dek egyez te tõ Ta nács és az ága za ti pár be széd bi zott sá gok
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel al kot ren de le tet.«”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vá nyok ál tal érin tett, a
köz tár sa sá gi el nök sze rint alkot mány elle nes rendelke -
zések tar tal mu kat te kint ve két kü lön tí pus ba so rol ha tók.
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Egy ré szük höz az OÉT, il let ve az OÉT-ben részt vevõ or -
szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek fel adat- és ha tás kö re it
sza bá lyo zó ren del ke zé sek tar toz nak [az OÉTtv. 3.  §
(2) be kez dés b) pont ja, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, 19.  §
(1) be kez dé sé nek az Mt. 17.  §-ának (4) be kez dé sét meg ál -
la pí tó ren del ke zé se, és az Ászptv. 33.  §-ának az Mt. 53.  §
(3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ren del ke zé se].
A má sik cso port ba az OÉT össze té te lét meg ha tá ro zó ren -
del ke zé sek [OÉTtv. 5.  § és 6.  § (1) be kez dés] so rol ha tók.

Az in dít vá nyok sze rint a ha tás kö rö ket meg ál la pí tó ren -
del ke zé sek azért alkot mány elle nesek, mert köz ha ta -
lom-gya kor lás nak mi nõ sü lõ rész vé telt biz to sí ta nak meg -
ha tá ro zott jog sza bá lyok meg al ko tá sá ban. A köz ha tal mi
jog kör nek mi nõ sü lõ jog al ko tás ban az egyet ér té si jog út ján
 való rész vé tel lel az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek
el vi leg va la mennyi vá lasz tó pol gár ra ki ter je dõ en gya ko -
rol ná nak köz ha tal mat. A köz tár sa sá gi el nök [a 40/2005.
(X. 19.) AB ha tá ro zat ra uta lás sal] egy ér tel mû vé te szi,
hogy az ér dek egyez te tés nek nem szük ség kép pe ni ré sze az
ér dek egyez te tés re lét re ho zott szerv nek vagy a szakszer -
vezeti szö vet sé gek nek biz to sí tott, a jog al ko tás ban  való
rész vé tel re jo go sí tó egyet ér té sen ala pu ló köz ha tal mi jo go -
sít vány.

Az OÉTtv.-t érin tõ in dít vány az OÉT össze té te lét meg -
ál la pí tó ren del ke zé se ket azért tart ja alkot mány elle nesnek,
mert a ki fo gás olt, köz ha tal mat meg valósító ha tás kö rök
(jog al ko tás ban  való rész vé tel) gya kor lá sá hoz a 16/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat ban – az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be -
kez dé se alap ján al kot má nyos fel té tel ként – rög zí tett de -
mok ra ti kus le gi ti má ció meg lé te az OÉT-ben  való rész vé telt
sza bá lyo zó ren del ke zé sek ál tal nem biz to sí tott. Ab ban az
eset ben, ha a vizs gált tör vények nem ad ná nak az OÉT-nek
vagy a szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek ilyen tí pu sú köz ha -
tal mi ha tás kö rö ket, a rész vé te li és össze té te li sza bá lyok al -
kot má nyos meg íté lé se is más le het ne.

2. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak el -
sõ ként ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy al -
kot má nyo san részt ve het nek-e a (kü lön bö zõ mun ka ügyi
vagy mun ka jo gi tár gyú) jog sza bá lyok egyet ér té si jog gal
 való meg al ko tá sá ban az OÉT, il let ve az OÉT-ben részt
vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek. Amennyi ben
erre az elsõ kér dés re igen lõ vá lasz ad ha tó (va gyis al kot má -
nyo san részt ve het nek) ak kor kö vet ke zõ kér dés ként az Al -
kot mány bí ró ság nak azt kell vizs gál nia, hogy ese tük ben
fenn áll nak-e a de mok ra ti kus le gi ti má ció 16/1998. (V. 8.)
AB ha tá ro zat ban elõ írt és a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro -
zat ban meg erõ sí tett fel té te lei. Az elsõ kér dés te hát az,
hogy meg fe le lõ rep re zen ta ti vi tá si sza bá lyok kal (a de mok -
ra ti kus le gi ti má ció biz to sí tá sá val) a jog al ko tás ban egyet -
ér té si jog gal  való rész vé telt je len tõ ha tás kö rök gya kor lá sa
al kot má nyos sá te he tõ-e?

3. Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben az OÉT és az
or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek ha tás kö re it tar tal -

mazó ren del ke zé sek ben a tör vényhozó az egyet ér té si jog
sza bá lyo zá sá val az OÉT, il let ve az or szá gos szak szer ve ze -
ti szö vet sé gek szá má ra nem kon zul ta tív, ha nem ér de mi
együtt dön té si jo got je len tõ rész vé telt biz to sí tott a jog sza -
bály-al ko tás ban. Az OÉTtv. a Kor mánnyal, il let ve a mi -
nisz ter rel együt te sen meg ha tá ro zan dó tar tal mú jog sza bály 
(kor mány-, il let ve mi nisz te ri ren de let) meg al ko tá sá ra (ki -
adá sá ra) jo go sít ja az OÉT-t, az Ászptv. a Kor mánnyal
együt te sen meg ha tá ro zan dó tar tal mú jog sza bály (mi nisz -
te ri ren de let) meg al ko tá sá ra jo go sít ja az or szá gos szak -
szer ve ze ti szö vet sé ge ket. Az, hogy az egyet ér té si jog va la -
mely dön tés meg ho za ta lá ban  való, a dön tés ho zó val egyen -
lõ ha tá sú dön tés ho za ta li jo go sult sá got, va gyis úgy ne ve zett 
együtt dön té si hely ze tet je lent, mely ben sem a dön tés ho zó,
sem az egyet ér té si jog jo go sult ja ön ál ló an ér vé nyes dön -
tést nem tud hoz ni, az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban meg fo gal ma zást nyert már. E ha tá ro za tok kü lön fé le
köz ha tal mi (köz igaz ga tá si) dön tés faj ták ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zá sok vizs gá la ta kap csán szü let tek, és az azok ban
fog lalt elvi meg ál la pí tá so kat az Al kot mány bí ró ság je len
ügy ben is irány adó nak te kin tet te.

A 47/1991. (IX. 24.) AB ha tá ro zat sze rint: „[a] ha zai
jog gya kor lat ban a dön tés al ko tás ban  való rész vé tel több
for má ja is mert, – így pl. a ja vas lat té tel, a vé le mé nye zés.
Az egyet ér té si jog – ter mé sze té nél fog va – sem a dön té si
jog gal ren del ke zõ, sem az egyet ér té si jog cím zett je szá má -
ra nem biz to sít ön ál ló dön té si le he tõ sé get. Kon szen zus
 hiányában nem ke rül het sor ér vé nyes dön tés meg al ko tá sá -
ra.” (ABH 1991, 438, 440.) Ezt az ér ve lést al kal maz ta a
792/B/1998. AB ha tá ro zat is (ABH 2004, 1255, 1260.),
me lyet meg erõ sí tett az 1336/B/1997. AB ha tá ro zat is
(ABH 2003, 1025, 1031.).

Az egyet ér té si jog ha son ló ér tel me zé sét kö vet te még a
39/2006. (IX. 27.) AB ha tá ro zat (ABH 2006, 498, 505.), az 
59/2001. (XII. 7.) AB ha tá ro zat (ABH 2001, 739, 741.), az
58/1992. (XI. 6.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 410, 412.), a
45/1993. (VII. 2.) AB ha tá ro zat (ABH 1993, 484, 485.), a
12/1995. (II. 22.) AB ha tá ro zat (ABH 1995, 74, 76.) és az
1090/B/2005. AB ha tá ro zat is (ABH 2006, 1837, 1844).
A fel so rolt ha tá ro za tok ból ki de rül, hogy az egyet ér té si jog
nem ön ál ló, de még is dön tés ho za ta li jo got je lent, és min -
den kép pen al kal mas arra, hogy a dön tés ho za ta li jog jo go -
sult já nak dön té sét meg aka dá lyoz za. Meg ál la pít ha tó az is,
hogy a jog sza bály ki adá sá hoz (meg al ko tá sá hoz) fû zõ dõ
egyet ér té si jog gya kor lá sa – mint a jog al ko tá si ha tás kör
egy ré szé nek gya kor lá sa oszt ja a jog al ko tó ha tás kör meg -
íté lé sét és – köz ha tal mi jog kör gya kor lá sá nak mi nõ sül.
Az, hogy a jog al ko tás ban  való köz re mû kö dés egyes for -
má in be lül a jog sza bály ál tal ki fe je zet ten és konk ré tan
meg ne ve zett egyet ér té si jog kör köz ha tal mi nak és a jog al ko -
tó szá má ra meg ke rül he tet len nek mi nõ sül, az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la ta alap ján egy ér tel mû. [30/2000. (X. 11.) AB
ha tá ro zat, ABH 2000, 202, 206.; meg erõ sí tet te: a 10/2001. 
(IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123, 129.;
1098/B/2006. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 2088, 2106.]
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4. Az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek in dít vá -
nyok kal érin tett, a jog al ko tás ban  való rész vé tel lel kap cso -
la tos egyet ér té si jo gá ról a kö vet ke zõk ál la pít ha tók meg.

4.1. Az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint az
OÉT: „vé le ményt for mál a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to -
sabb jog sza bá lyok ról, il let ve e jog sza bá lyok te kin te té ben
– tör vényi ren del ke zés alap ján – egyet ér té si jo got gya ko -
rol”. Ez a ren del ke zés lé nye gét te kint ve egy „hi vat ko zó”
sza bály. A mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza bá -
lyok „te kin te té ben” adott egyet ér té si jo got más tör vények,
el sõ sor ban az Mt. szá mos ren del ke zé se (a „hi vat ko zott”
sza bá lyok) konk re ti zál ják. Így a köz tár sa sá gi el nök in dít vá -
nyá ban is em lí tett Mt. 17.  § (1) be kez dé se: „A Kor mány az
Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel a) meg ha -
tá roz za a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka vál la lók na -
gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té nõ mun ka vi -
szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az e tör vénytõl el té rõ 
sza bá lyo kat; b) dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a
mun ka vál la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is -
kolai vég zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált
bér mi ni mum mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len õr zés -
re vo nat ko zó, kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo zás -
ról.” Emel lett az Mt. 17.  § (5) be kez dé se sze rint „[a] gaz -
da sá gi mi nisz ter – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
egyet ér té sé vel – meg ha tá roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés rend -
sze rét.” Az Mt. 41/A.  § (4) be kez dé sé ben „[f]el ha tal ma -
zást kap a mi nisz ter, hogy – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács egyet ér té sé vel – ren de let ben ha tá roz za meg: a) a
be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, ille tõ leg b) a kol -
lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it.” 
To váb bá az Mt. 75.  § (3) be kez dé se: „A kü lön jogsza -
bályban meg ha tá ro zott egész ség ká ro so dott, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók al kal ma zá sa, il let ve fog -
lal koz ta tá sa te kin te té ben jog sza bály – az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel – el té rõ sza bá lyo kat ál la -
pít hat meg.” Az Mt. 144.  § (5) be kez dé se: „A mun ka vál la -
lót meg il le tõ kö te le zõ leg ki sebb mun ka bért és a 17.  §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ga ran tált bér mi ni mu mot,
ezek ha tá lyos sá gát – fi gye lem mel a 17.  § (1) be kez dé sé nek 
b) pont já ban fog lal tak ra – a Kor mány ál la pít ja meg.”

4.2. Az OÉTtv. 7.  § (1) be kez dé se sze rint: „Az OÉT a
3.  § (3)–(4) be kez dés ben fel so rolt kér dé se ket il le tõ en
a) kon zul tál; b) tár gya lást foly tat és meg ál la po dá so kat köt; 
c) tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben egyet ér té si jo got
gya ko rol;” Az em lí tett „fel so rolt kér dé sek” kö zött sze re -
pel nek: mun ka jo gi sza bá lyo zás, mun ka vé de lem, mun ka -
ügyi el len õr zés, mun ka ügyi kap cso la tok stb. Az egyetér -
tési jog c) pont ban em lí tett, tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
teit az Mt. fent hi vat ko zott ren del ke zé sei tar tal maz zák.

Az OÉTtv. 19.  § (1) be kez dé sé nek az Mt. 17.  § (4) be -
kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se: „A tár sa dal mi pár be -
szé dért fe le lõs mi nisz ter az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács egyet ér té sé vel meg ha tá roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés
rend sze rét.” [Erre a fel ha tal ma zás ra hi vat koz va szü le tett a
mun ka vál la lók ága zat kö zi be so ro lá si rend sze ré rõl  szóló

6/1992. (VI. 27.) MüM ren de let, mely nek a preambulu -
mában a mi nisz ter utal is az Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet -
ér té sé re: „egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket ren de lem”].
Az Ászptv. 33.  §-ának az Mt. 53.  § (3) be kez dé se elsõ
mon da tát meg ál la pí tó ren del ke zé se sze rint pe dig a Kor -
mány az OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö -
vet sé gek kel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg az
üzemi tanács-választás sza va zó lap já nak tar tal mát, és a
szak szer vezeti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben az
or szá gos sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét.

5. Ezek tõl az együtt dön té si hely ze tek tõl jól el kü lö nít -
he tõk a ha gyo má nyos ér dek egyez te té si jo go sult sá gok,
me lyek a jog sza bály-al ko tás sal kap cso la to san kon zul ta tív
jo go sít vá nyo kat biz to sí ta nak az OÉT-nek, vagy az ab ban
részt vevõ ér dek szer ve ze tek nek: pl. az OÉTtv. 3.  § (2) be -
kez dés b) pont já nak elsõ for du la ta: „vé le ményt for mál a
mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza bá lyok ról”; a
7.  § (1) be kez dé se: kon zul tál, tár gya lást foly tat, meg ál la -
po dá so kat köt a fel so rolt kér dé se ket il le tõ en; a 7.  § (3) be -
kez dé se: „az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun ka adói ol da -
la vé le mé nye zi” a 3.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ kér dé se -
ket érin tõ jog sza bály-al ko tá si kon cep ci ó kat, ja vas la to kat,
tör vénytervezeteket. Ugyan így az Mt.-ben is, pl. a 17.  §
(1) be kez dés c) pont: a Kor mány az OÉT egyet ér té sé vel ja -
vas la tot tesz a napi mun ka idõ leg hosszabb mér té ké nek, il -
let ve a mun ka szü ne ti na pok nak a meg ha tá ro zá sá ra; 75.  §
(2) be kez dé se: jog sza bály az OÉT meg hall ga tá sá val – az
egész ség vé del me cél já ból vagy egyéb ként köz ér dek bõl –
a mun ka vi szony lé te sí té sé nek fel té te le it e tör vény ren del -
ke zé se in túl me nõ en is meg ha tá roz hat ja, to váb bá meg ha tá -
ro zott mun ka kö rök be töl té sét szak ké pe sí tés hez és gya kor -
la ti idõ höz köt he ti.

Az Al kot mány bí ró ság már a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá -
ro za tá ban is utalt arra, hogy az ér dek egyez te tés „klasszi -
kus” tar tal mát kon zul ta tív (tár gya lá si, ja vas lat té te li, eset -
leg vé le mé nye zé si) jo gok al kot ják (ABH 2005, 439.).
Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban is is mer tek ér dek egyez te -
tést vég zõ, il let ve a szo ci á lis pár be szé det szol gá ló szer vek, 
me lyek ki sebb rész ben az adott ál lam al kot má nyá ban
nyer nek sza bá lyo zást (pl. a Fran cia Köz tár sa ság ban az
1958. évi al kot mány 69–71.  §-ai hoz zák lét re a Con se il
Éco no mic et So ci al-t; Olasz or szág ban az al kot mány
99.  §-a ren del ke zik a Con sig lio Na zi o na le dell’ Eco no mia
e del La vo ro-ról, Por tu gá li á ban az al kot mány 92.  §-a ren -
del ke zik a Con sel ho Eco nó mi co e So ci al-ról), na gyobb
részt azon ban tör vény ben hoz zák lét re eze ket a szer ve ket
(Con se jo Eco no mic y So ci al Spa nyol or szág ban, So ci a al-
Eco no mis che Raad, SER, Hol lan di á ban), il let ve a tár sa -
dal mi part ne rek meg ál la po dá sá val, tör vényi hát tér nél kül
is lé tez nek egyez te tõ fó ru mok (pl. Pa ri tä tis che Kommis -
sion für Pre is- und Lohnf ra gen Auszt ri á ban). Kö zös ben -
nük, hogy ezek alap ve tõ en kon zul ta tív szer vek, jo go sít vá -
nya ik a ta nul má nyok ké szí té sé tõl, az aján lá sok meg fo gal -
ma zá sán és az egyez te té sen ke resz tül ál ta lá ban egyes ál la mi
dön té sek ter ve ze te i nek vé le mé nye zé sé ig ter jed nek, de a
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jog al ko tás ban  való egyet ér té si jo got nem érik el. Az Al -
kot mány 36.  §-a a Kor mány szá má ra po li ti kai kö te le zett -
ség ként írja elõ, hogy fel ada tai el lá tá sa so rán az ér de kelt
tár sa dal mi szer ve ze tek kel együtt mû kö dik. Az Al kot mány -
bí ró ság az em lí tett 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za tá ban
ezen túl me nõ en hang sú lyoz ta, hogy „a mun ka vál la lói és
mun ka adói ér dek kép vi se le tek nek a fog lal koz ta tás sal, a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sá val, mun ká hoz ju -
tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton sá gá nak elõ se gí té -
sé vel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ba  való be vo ná -
sa, en nek ér de ké ben az ál lam és ér dek szer ve ze tek kép vi se -
lõ i bõl álló tes tü le tek nek a fel ál lí tá sa és a tes tü le tek nek
egyes köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó ha tás kö rök kel
 való fel ru há zá sa ön ma gá ban nem fel tét le nül alkot mány -
elle nes.” (ABH 2005, 427, 451.) Az Al kot mány bí ró ság
ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy je len ügy ben a köz ha tal -
mi ha tás kö rö ket nem ál ta lá nos ság ban kel lett vizs gál nia,
ha nem egy meg ha tá ro zott ha tás kör tí pus, a jog al ko tás hoz
fû zõ dõ egyet ér té si jog al kot má nyos meg en ge dett sé gé rõl
kel lett ál lást fog lal nia. Más szó val azt kel lett el bí rál nia,
hogy az Al kot mány nak a jog al ko tás ra vo nat ko zó vagy
más sza bá lyai (pl. az em lí tett 36.  §) le he tõ vé te szik-e, hogy 
az Al kot mány ban nem sze rep lõ szer vek egyet ér té si jo guk
út ján ré sze sül je nek a jog al ko tó (köz ha tal mi) ha tás kör bõl.

6. A köz tár sa sá gi el nök ál tal vizs gál ni kért ren del ke zé -
sek – az Al kot mány bí ró ság nak az egyet ér té si jog jogi ter -
mé sze té re vo nat ko zó is mer te tett gya kor la ta alap ján – egy -
ér tel mû en kö zös jog al ko tás ra adott fel ha tal ma zá sok, szö -
ve ge zé sük és a kon zul tá ci ós jo go kat tar tal ma zó ren del ke -
zé sek kel  való egy be ve té sük alap ján is ez ál la pít ha tó meg.
Ezért a kér dé ses ha tás kö rök egy ér tel mû en köz ha ta lom
gya kor lá sá ra (azon be lül is jog al ko tás ra) adott fel ha tal ma -
zás nak te kin ten dõk: az egyet ér tés re jo go sult OÉT vagy or -
szá gos szak szer ve ze ti szö vet ség egyet ér té se nél kül a Kor -
mány vagy a mi nisz ter ál tal az adott tárgy kör rõl ki adott
jog sza bály (ren de let) for mai ok ból tör vénysértõ len ne.
A jog al ko tás azon ban köz vet le nül az Al kot má nyon ala pu -
ló és ezért tör vénnyel nem kor lá toz ha tó köz ha tal mi ha tás -
kör, az Al kot mány maga ha tá roz za meg, hogy mely ál la mi
szerv és mi lyen for má ban bo csát hat ki jog sza bályt.

7. A jog al ko tó szer vek, mint anya gi jog for rá sok (fon tes 
es sen di) és a jog sza bá lyok, mint ala ki jog for rá sok (fon tes
cog nos cen di) meg ha tá ro zá sa mel lett, amint arra a
37/2006. (IX. 20.) AB ha tá ro zat is rá mu ta tott „[a]z Al kot -
mány rög zí ti a jog for rá si hi e rar chia el vét is: a 35.  § (2) be -
kez dés sze rint a Kor mány ren de le te nem le het el len té tes a
tör vénnyel; a 37.  § (3) be kez dés ér tel mé ben a mi nisz te ri
(mi nisz ter el nö ki) ren de let nem le het el len té tes tör vénnyel
és kor mány ren de let tel; a 44/A.  § (2) be kez dés alap ján pe -
dig az ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal. A jog al ko tás al kot má nyos je len -
tõ sé gét mu tat ja to váb bá az Al kot mány 32/A.  § (1) és
(2) be kez dé se, amely a jog sza bá lyok al kot mány bí ró sá gi
fe lül vizs gá la tá ról és az alkot mány elle nes jog sza bá lyok

meg sem mi sí té sé rõl szól.” (ABH 2006, 480, 485.) Az Al -
kot mány bí ró ság azon ban ezen túl mu ta tó kö vet kez te tést is
le vont a jog sza bá lyok rend sze ré vel kap cso lat ban: „Az Al -
kot mány te hát a jog sza bály al ko tás te kin te té ben egy zárt
rend szert ké pez: meg je lö li a ki bo csá tót, meg je lö li a jog -
sza bály ne vét, ren del ke zik egy más hoz  való hi e rar chi kus
vi szo nyuk ról s az Al kot mány, a 32/A.  §-a ré vén, gon dos -
ko dik a jog for rá si hi e rar chia Al kot mánnyal  való össz -
hang já nak ga ran ci á já ról is.” (ABH 2006, 485.)

8. Az elõ zõ ek ben rész le te sen is mer te tett al kot má nyi
ren del ke zé sek bõl és ezek al kot mány bí ró sá gi ér tel me zé sé -
bõl egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy jog al ko tó ha tás kör rel
csak az Al kot mány ru ház hat fel egy szer vet. Az Al kot -
mány ban ne ve sí tett jog al ko tó szer vek kö zött az OÉT és az
OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek
nem sze re pel nek. Az Al kot mány alap ján te hát sem az
OÉT, sem az ab ban részt vevõ or szá gos ér dek kép vi se le tek
nem jog al ko tó szer vek, ezért jog sza bály-al ko tás ra a jog -
sza bály ki bo csá tá hoz kap cso ló dó egyet ér té si jo guk alap -
ján  való tör vényi fel ha tal ma zá suk el len té tes az Al kot mány 
2.  § (1) be kez dé sé vel, a ha ta lom meg osz tás el vé vel és az
Al kot mány nak a Kor mány, il let ve a mi nisz te rek jog al ko -
tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé se i vel. Az Al kot mány bí ró ság
ugyan is már a 7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro za tá ban azt rög zí -
tet te: „A ha tal mi ágak el vá lasz tá sá ra épü lõ ál lam szer ve -
zet ben azon ban szük sé ges az ál la mi és ér dek kép vi se le ti
funk ci ók pon tos el ha tá ro lá sa, ezért a jog al ko tás – mint
köz ha tal mi te vé keny ség – nem te he tõ füg gõ vé a köz ha tal -
mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ szak szer ve ze tek és
egyéb szer ve ze tek ál lás fog la lá sa i tól.” (ABH 1991, 418,
419–420.) Ezt az ál lás pont ját meg erõ sí tet te az 50/1998.
(XI. 27.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1998, 387, 397.), il let ve a 
40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za tá ban is, azt is ki mond va,
hogy: „[a]z Al kot mány 4.  §-ából a mun ka vál la lói ér dek -
szer ve ze tek szá má ra nem kö vet ke zik jo go sult ság köz ha ta -
lom gya kor lást je len tõ ha tás kö rök gya kor lá sá ban  való
rész vé tel re.” (ABH 2005, 427, 439.) Ugyan csak nem ve -
zet he tõ le ilyen jo go sult ság az Al kot mány nak alap ve tõ en
együtt mû kö dé si, po li ti kai egyez te té si kö te le zett sé get tar -
tal ma zó 36.  §-ából sem, hi szen a fel ada tok el lá tá sa so rán
 való együtt mû kö dés szó for du lat ból nem kö vet ke zik a
Kor mány vagy a Kor mány tag já nak jog al ko tó ha tás kö ré re
néz ve sem mi lyen konk rét kor lá to zás.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi
el nök in dít vá nya alap ján meg ál la pí tot ta a ha tá ro zat ren del ke -
zõ ré szé ben meg je lölt ren del ke zé sek alkot mány elle nességét.
Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja a fi gyel met ugyan ak kor arra,
hogy az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra a ren del ke zés má sodik for du la -
tá ban sze rep lõ egyet ér té si jog alap ján ke rült sor. A ren del -
ke zés elsõ for du la tá ban sze rep lõ vé le mé nye zé si jog alkot -
mány elle nességét az Al kot mány bí ró ság nak je len ügy ben
nem kel lett vizs gál nia, de az alkot mány elle nesség megál -
lapítása – az egyet ér té si jog ra fi gye lem mel – az egész
b) pon tot érin tet te.
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IV.

1. Az in dít vá nyo zó köz tár sa sá gi el nök ál lás pont ja sze -
rint az OÉTtv., il let ve az Ászptv. úgy jo go sít ja fel köz ha ta -
lom gya kor lá sá ra az OÉT-et, hogy az nem ren del ke zik de -
mok ra ti kus le gi ti má ci ó val, és ez el len té tes az Al kot mány
2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel. Az Al kot mány bí ró ság a köz -
tár sa sá gi el nök ál tal is hi vat ko zott ko ráb bi ha tá ro za tá ban a 
köz ha ta lom le gi tim gya kor lá sá val össze füg gés ben ki fej -
tet te:

„A köz ha ta lom gya kor lá sá nak (...) al kot má nyos fel té te -
le, hogy arra de mok ra ti kus le gi ti má ció alap ján ke rül jön
sor. Az Al kot mány bí ró ság a bí rói ha ta lom for rá sát ele mez -
ve már ál lást fog lalt a de mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé sé -
ben. Esze rint a nép szu ve re ni tás ra épü lõ rend szer ben a ha -
tal mi ágak le het nek ön le gi ti má lók, ha köz vet len vá lasz tá -
son ala pul nak. A má sik út a köz ha ta lom el nye ré se va la -
mely más ha tal mi ág köz re mû kö dé sé vel; a ha ta lom nak
azon ban ek kor is, ezen a lán co la ton ke resz tül vissza ve zet -
he tõ nek kell len nie a szu ve rén nép hez. [38/1993. (VI. 11.)
AB hat. ABH 1993, 256, 262.] A de mok ra ti kus le gi ti má -
ció el sõd le ge sen  valósul meg ak kor, ha a köz ha tal mat gya -
kor ló tes tü le tet a vá lasz tó pol gá rok köz vet le nül vá laszt ják.
De mok ra ti kus a le gi ti má ció ak kor is, ha a köz vet le nül vá -
lasz tott szer ve zet ál tal vá lasz tott vagy ki ne ve zett szer vek,
sze mé lyek gya ko rol nak köz ha tal mat. Amíg a vá lasz tá sok,
ki ne ve zé sek lán co la ta a vá lasz tó pol gá rok tól a köz ha tal mat 
gya kor ló szer vig, sze mé lyig fo lya ma tos, a de mok ra ti kus
le gi ti má ció nem vi tat ha tó. Ezért te kint he tõ de mok ra ti ku -
san le gi ti mált nak a Kor mány és az ál lam igaz ga tá si szer -
ve zet is.” [16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
140, 146.]

Az Al kot mány bí ró ság 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za ta
is meg erõ sí tet te a köz ha ta lom-gya kor lás de mok ra ti kus le -
gi ti má ci ó já nak szük sé ges sé gét:

„Ha (...) a tör vényhozás (...) a köz ha tal mi dön té sek
meg ho za ta lá ban  való köz vet len rész vé tel jo gá val ru ház za
fel az ér dek szer ve ze te ket, ak kor kü lön le ges jog sza bá lyi
ga ran ci ák ra van szük ség an nak ér de ké ben, hogy en nek so -
rán ér vé nye sül je nek a de mok ra ti kus jog ál la mi ság nak az
Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé bõl fa ka dó követel -
ményei.” (ABH 2005, 427, 446.)

2. Az Al kot mány bí ró ság az OÉT és az or szá gos szak -
szer ve ze ti szö vet sé gek meg fe le lõ de mok ra ti kus le gi ti má -
ci ó já val össze füg gés ben a kö vet ke zõk re mu tat rá. Az in -
dít vá nyo zó köz tár sa sá gi el nök a de mok ra ti kus le gi ti má ció
hi á nyát olyan ter mé sze tû köz ha tal mi jo go sult ság (jog al ko -
tó ha tás kör egyet ér té si jog út ján tör té nõ gya kor lá sa) kap -
csán ál lí tot ta, me lyet – az elõ zõ ek ben ki fej tet tek sze rint –
az Al kot mány jog for rá si rend szer re vo nat ko zó sza bá lya i -
nak mó do sí tá sa nél kül nem le het lét re hoz ni. Más meg fo -
gal ma zás sal, az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek még
kel lõ de mok ra ti kus le gi ti má ció mel lett sem ha tal maz ha tók 
fel tör vénnyel a jog al ko tás ban  való egyet ér té si jog út ján
tör té nõ rész vé tel re, azaz jog al ko tás ra. Az Alkotmánybí -

róság ér tel me zé sé ben ez azt je len ti, hogy je len ügy ben a
de mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé se nem vizs gál ha tó ön ma -
gá ban a kér dé ses köz ha tal mi ha tás kör (jog sza bály al ko tás -
ban gya ko rolt egyet ér té si jog) nél kül. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság a de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val érin tett köz ha tal mi
ha tás kör le gi ti má ci ó tól füg get len alkot mány elle nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sa okán, az OÉT össze té te lé re vo nat ko zó
sza bá lyok al kot má nyos sá gát nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság emel lett – arra irá nyu ló in dít vány 
hi á nyá ban – nem vizs gál ta az Mt.-nek az egyet ér té si jo got
tar tal ma zó ren del ke zé se it, je len el já rá sá ban csak az elõ -
zetes nor ma kont roll irán ti in dít ványt bí rál ta el.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1204/A/2006.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat nak sem a ren del -
ke zõ ré szé vel, sem an nak in do ko lá sá val a kö vet ke zõk
 miatt.

1. Kiss Lász ló al kot mány bí ró úr kü lön vé le mé nyé hez
ha son ló an én sem tar tom meg fe le lõ nek az in dít vány ér tel -
me zé sét. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya egy ér tel mû en az 
OÉT össze té te lét, ben ne a szak szer ve ze ti kép vi se let meg -
ol dá sát ki fo gá sol ja az zal ér vel ve, hogy a szak szer ve ze ti
ol dal de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ja hi ány zik, ezért az OÉT
nem gya ko rol hat köz ha tal mat. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a
köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya az OÉT egyet ér té si jo gát
– aho gyan az egyet ér té si jo got ál ta lá ban véve is – al kot má -
nyos nak tart ja, fel té ve, hogy az OÉT össze té te le meg fe lel
a „de mok ra ti kus le gi ti má ció” kö ve tel mé nyé nek. In dít vá -
nyá ban csu pán az OÉT össze té te lé nek al kot má nyos sá gát
vi tat ja. Ezért tar tom saj ná la tos nak, hogy ép pen ez, az OÉT
össze té te lé nek al kot má nyos sá ga nyi tott kér dés ma radt,
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mi vel a ha tá ro zat sze rint az OÉTtv. és az Ászptv. más, az
in dít vány ban nem sze rep lõ ok ból alkot mány elle nes.
 Ennek az a kü lö nös kö vet kez mé nye lett, hogy a ha tá ro zat
olyan ok ból nyil vá nít ja alkot mány elle nesnek az OÉTtv.-t,
amely az in dít vány sze rint nem alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság nak arra a kér dés re kel lett vol na
vá laszt adni, hogy a kvá zi-kor po ra tív, ve gyes össze té te lû,
kor mány za ti és ér dek-kép vi se le ti ele met egy aránt ma gá ba
fog la ló OÉT össze té te le al kot má nyos szem pont ból meg fe -
lel-e a fel adat- és ha tás kö ré nek. Mind ez azt je len ti, hogy a
két ér dek-kép vi se le ti ol dal ese té ben – mi vel a Kor mány,
il let ve tag ja ese té ben ez a kér dés fel sem me rül – meg kel -
lett vol na vizs gál ni, hogy az OÉTtv.-ben fog lalt sza bá lyok
al kal ma sak-e a meg fe le lõ rep re zen ta ti vi tás ra, a sza bá lyo -
zá si cél és az OÉT ha tás kö re függ vé nyé ben.

2. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal ab ban sem,
hogy az OÉT egyet ér té si joga alkot mány elle nesen kor lá -
toz za a Kor mány ren de let al ko tá si ha tás kö rét, azaz, egyes
kér dé sek ben (mint pl. a mi ni mál bér meg ha tá ro zá sa) a Kor -
mány csak az OÉT egyet ér té sé vel al kot hat ren de le tet [lásd
OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja]. Mi vel a ha tá ro zat az
OÉTtv. 3.  § (2) be kez dé sét hi vat ko zó sza bály nak te kin ti,
ame lyet el sõ sor ban az Mt. vo nat ko zó ren del ke zé sei konk -
re ti zál nak, ugyan eb bõl az ok ból ta lál ja alkot mány elle -
nesnek az Mt. ide kap cso ló dó mó do sí tá sát is, ezért a kö vet -
ke zõk ben mon dan dók erre is vo nat koz nak.

Két ség kí vül igaz, hogy jog al ko tá si te vé keny sé get csak
az Al kot mány ban meg ha tá ro zott szer vek vé gez het nek, ki -
zá ró lag az Al kot mány ban meg ha tá ro zott mó don, il let ve az 
Al kot mány alap ján. Ez zel egyet ér tek, de úgy vé lem, en nek 
a kí vá na lom nak a tör vény meg fe lel.

Az OÉT-nek két al kot má nyos alap ja is van. Elõ ször az
Al kot mány 36.  §-a, mely sze rint a Kor mány együtt mû kö -
dik az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek kel. Az együtt mû kö -
dés sok min dent ma gá ban fog lal hat: az OÉT kon zul ta tív
sze re pét min den kép pen. Má sod szor, az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dé sé nek l) pont ja, amely sze rint a Kor mány „el -
lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket tör vény a ha tás -
kö ré be utal”. Az OÉT ke re té ben foly ta tott ér dek egyez te tés 
két ség kí vül ebbe az eset kör be tar to zik, lé vén a Kor mány
„tör vény ben meg ha tá ro zott” fel ada ta. Azt is mond hat -
nánk, hogy az együtt mû kö dés az Al kot mány 36.  §-ában
elõ írt együtt mû kö dés konk re ti zá lá sa: a Kor mány fel ada ta,
ame lyet az OÉTtv. rész le tez, s így egy ben a 35.  § (1) be -
kez dés l) pont ja alá is esik.

Ez a tör vénnyel a Kor mány ha tás kö ré be utalt fel adat a
je len eset ben: (1) a há rom ol da lú ér dek egyez te tõ szerv ben
 való rész vé tel és (2) bi zo nyos kér dé sek sza bá lyo zá sá ban
(mint pél dá ul a mi ni mál bér össze ge) tör té nõ együtt mû kö -
dés, együtt dön tés. E sza bá lyo zás in do ka a komp ro misszu -
mon ala pu ló sza bály al ko tás ösz tön zé se, amely ben va la -
mennyi érin tett fél ér de kei figye lembe vé tet nek az ál tal,
hogy bi zo nyos lé nye ges, tör vény ben meg ha tá ro zott kér dé -
sek ben a Kor mány nem al kot hat ren de le tet az OÉT má sik

két ol da lá nak egyet ér té se nél kül. (Meg jegy zem, ugyan ez
áll a mi nisz ter ren de let al ko tá si jo gá ra is.)

Az OÉTtv. al kot má nyos sá gát az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés fen tebb már idé zett l) pont ja biz to sít ja: a Kor -
mány ha tás kö ré be tör vény utal egy fel ada tot. Je len eset ben 
az ér dek egyez te tést az zal, hogy en nek si ker te len sé ge – a
meg ál la po dás hi á nya – ese tén bi zo nyos kér dé sek ben a
Kor mány tör vény ben ka pott jog al ko tó ha tás kö re vissza -
száll az Or szág gyû lés re.

3. A több ség sze rint az OÉTtv. kor lá toz za a Kor mány
al kot má nyos ren de let al ko tá si ha tás kö rét. Ez igaz, de eb bõl 
nem kö vet ke zik, hogy a kor lá to zott ha tás kört má sok (ti.:
az OÉT, ben ne a mun ka vál la lói és mun ka adói szer ve ze -
tek) gya ko rol nák – ezért nem tar tom a kor lá to zást alkot -
mány elle nesnek.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán nem tett
olyan meg ál la pí tást, amely sze rint a Kor mány ren de let al -
ko tá si ha tás kö re tör vény ben ne len ne kor lá toz ha tó. El len -
ke zõ leg, az Al kot mány bí ró ság sze rint a tör vényhozó ha -
tás kö re a ren de le ti jog al ko tás irá nyá ba nem kor lá to zott.
Nin cse nek ugyan is a Kor mány nak az Al kot mány sze rint
ab szo lu te fenn tar tott sza bá lyo zá si tárgy kö rei. Eb bõl nem
kö vet ke zik, hogy a jog rend szer egy adott pil la na tá ban ne
len né nek a Kor mány jog al ko tó ha tás kö ré be tar to zó tárgy -
kö rök – sõt az Al kot mány bi zo nyos (de nem jog al ko tá si)
ha tás kö rö ket a Kor mány nak tart fenn (lásd Al kot mány
35.  §) –, de a jog al ko tó ha tás kör mind ed dig tör vénnyel
kor lá toz ha tó volt. Az Al kot mány bí ró ság ed dig egyet len
dön té sé ben sem mond ta ki, hogy a Kor mány nak len ne
olyan ere de ti jog al ko tó ha tás kö re, amely tör vény ben ne
vol na kor lá toz ha tó – bár van nak az Al kot mány ban meg ha -
tá ro zott fel ada tai. Esze rint a je len eset ben nem le het szó a
Kor mány jog al ko tó ha tás kö ré nek alkot mány elle nes kor lá -
to zá sá ról, mi vel a most alkot mány elle nesnek nyil vá ní tott
tör vények sze rint az OÉT ha tás kö re kon zul ta tív, még ak kor
is, ha a tör vény sze rint „egyet ér té si joga” van. Ha ugyan is
az OÉT-ben nem szü le tik dön tés – azaz az OÉT nem ért
egyet a Kor mány mi ni mál bér rõl  szóló ja vas la tá val – a Kor -
mánynak le he tõ sé ge van az Or szág gyû lés nek tör -
vényjavaslatot be nyúj ta ni a mi ni mál bér meg ha tá ro zá sá ról, 
vagy az Or szág gyû lés enél kül is meg ha tá roz hat ja a mi ni -
mál bért (aho gyan dönt het az OÉT egyet ér té si jo gá hoz kö -
tött más tár gyak ról is). Ez an nál in kább is in do kolt le het,
mert a mi ni mál bér meg ha tá ro zá sa erõ sen be fo lyá sol ja
a költ ség ve té si szer vek bér ki adá sa it, így a költ ség ve tés
meg ha tá ro zá sá nak fon tos ele me; mert a költ ség ve té si tör -
vény ben köz vet ve meg je le nik mind a ki adá si (bérkifize -
tések), mind a be vé te li ol da lon (a mi ni mál bér hez kap cso -
ló dó já ru lék- és egyéb köz te her fi ze té si kö te le zett ség).

Az OÉTtv. alkot mány elle nessége a több ség sze rint ab -
ban áll, hogy a Kor mány al kot má nyos jog al ko tó ha tás kö -
rét az OÉT egyet ér té si joga alkot mány elle nesen kor lá toz -
za. Ez csak ak kor len ne igaz, ha az OÉT tör vény új jog for -
rást ve zet ne be (pl. az OÉT és a Kor mány együt tes rende -
letét). Er rõl azon ban szó sincs: a kor mány ren de le tet a
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tör vén y sze rint egye dül a Kor mány al kot ja – és nincs ok
fel té te lez ni, hogy a gya kor lat ban ne ez az Al kot mánnyal
össz hang ban álló ér tel me zés lett vol na el fo ga dott. A tör -
vény el le né re az OÉT egyet ér té se nél kül al ko tott kor mány -
ren de let az Al kot mány bí ró ság mai gya kor la ta sze rint [lásd 
9/2007. (III. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 177, 187–188.;
7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 98, 105.; to -
váb bá: 496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 493,
495–496.] et tõl nem len ne alkot mány elle nes. Ezek sze rint
eb bõl a szem pont ból sem le het szó a Kor mány ren de let al -
ko tó ha tás kö ré nek alkot mány elle nes kor lá to zá sá ról.

Ha az Al kot mány bí ró ság az ún. ne héz-te her gép ko csi
ügy ben ho zott 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za tá ban fog lal -
ta kat te kint jük ki in du ló pont nak, amely ben az Al kot mány -
bí ró ság ki mond ta, hogy „a jog sza bály ál tal ki fe je zet ten és
konk ré tan meg ne ve zett, egyet ér té si, vé le mé nye zé si jog -
kör rel ren del ke zõ szer ve ze tek – a de mok ra ti kus dön tés ho -
za ta li el já rás ban be töl tött sze re pük  miatt – köz ha tal mi nak,
így a jog al ko tó szá má ra meg ke rül he tet len nek mi nõ sül -
nek” (ABH 2000, 202, 206.), az in dít vány alap ján az
OÉTtv. alkot mány elle nességét ak kor sem le he tett vol na
meg ál la pí ta ni. A fent le ír tak ból kö vet ke zõ en ugyan is az
OÉT-ot eb ben az ér te lem ben köz ha ta lom mal ren del ke zõ
szerv nek kell te kin te ni.

4. A több ség ál tal el fo ga dott dön tés – sze rin tem – nem
tisz táz za kel lõ en a 40/2005. AB ha tá ro zat (a továb biak -
ban: Abh. ABH 2005, 427, 458.) és az Al kot mány bí ró ság
e ha tá ro za tá nak a vi szo nyát. Az Abh.-ban az Al kot mány -
bí ró ság az ér dek egyez te tés tör vényi sza bá lyo zá sá nak hi á -
nya  miatt mu lasz tást ál la pí tott meg. Az itt vizs gált tör -
vények ép pen azért szü let tek, hogy az Or szág gyû lés ele get 
te gyen az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak és meg szün -
tes se a fent hi vat ko zott Abh.-ban meg ál la pí tott mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely ze tet (amit a
T/1306 tör vényjavaslathoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás ki -
fe je zet ten em lít).

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki mond ta, hogy „a
mun ka vál la lói és mun ka adói ér dek kép vi se le tek nek a fog -
lal koz ta tás sal, a mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sá -
val, mun ká hoz ju tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton -
sá gá nak elõ se gí té sé vel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá -
tá sá ba  való be vo ná sa, en nek ér de ké ben az ál lam és ér dek -
szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl álló tes tü le tek nek a fel ál lí tá sa és 
a tes tü le tek nek egyes köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó
ha tás kö rök kel  való fel ru há zá sa ön ma gá ban nem feltét -
lenül alkot mány elle nes. Az ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak fi -
nan szí ro zá sá ra lét re ho zott el kü lö ní tett ál la mi pénz alap
mû köd te té sé hez já ru lé kok fi ze té sé vel hoz zá já ru ló sze mé -
lyek nek az alap pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá ba  való be vo ná -
sa tör tén het az ér dek kép vi se le te ik köz ve tí té sé vel, az ál lam
és az ér dek szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl álló tes tü le tek fel ál lí -
tá sá val, de más mó don, pl. az alap ön kor mány za ti típu sú
igaz ga tá sá nak meg te rem té sé vel is. A köz ha ta lom-gya kor -
lást je len tõ ál la mi fel ada tok tár sa dal mi, ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tek nek  való át adá sa azon ban csak az Al kot mány

ren del ke zé se i nek meg fe le lõ, azok kal össz hang ban álló ke -
re tek kö zött tör tén het” (ABH 2005, 427, 451.). Az OÉTtv., 
úgy gon do lom, meg fe lel az Abh.-ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek és az Al kot mány nak is, ezért az in dít ványt – a ha tá -
ro zat ban el fo ga dott indítványértel mezés alap ján – el kel lett
vol na uta sí ta ni.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

I.

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal, mert – ál lás -
pontom sze rint – az Al kot mány bí ró ság nem adott vá laszt a
köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ra. Né ze tem sze rint a köz tár sa -
sá gi el nök az ál ta la tá ma dott tör vényeknek cél zot tan azo kat a
ren del ke zé se it vi tat ta, ame lyek ben – sze rin te – olyan ér dek -
egyez te tés re lét re ho zott szerv (OÉT) ka pott köz ha tal mi jo go -
sít vá nyo kat, amely a konk rét ha tás kör-gya kor lás te kin te té -
ben nem ren del ke zik de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val. In dít vá -
nyá nak fó ku szá ban te hát – meg íté lé sem sze rint – nem az
egyet ér té si jo gok, ha nem az OÉT össze té te lé nek al kot má -
nyos sá gi szem pont ból tör té nõ meg íté lé se állt. Mind eze ket
an nak el le né re is ál lí tom, hogy a köz tár sa sá gi el nö ki indít vá -
nyok ban  valóban fel sej lik az egyet ér té si jo gok gya -
korlásában meg nyil vá nu ló köz ha tal mi jo go sít vány fi gye -
lembevételének a szük sé ges sé ge is. Így: „Az Mt. idé zett 17.  § 
(1) be kez dé se pe dig egyet ér té si jo got ad az OÉT szá má ra a
kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér meg ha tá ro zá sá val kap cso lat -
ban...Ha ilyen faj ta jog al ko tá si ha tás kör az Al kot mány ban ne -
ve sí tett szer ve ken kí vül más nak egy ál ta lán ad ha tó is al kot -
mányosan, a de mok ra ti kus le gi ti má ció kö ve tel mé nyé nek eb -
ben az eset ben is tel je sül nie kell.”; „Hang sú lyoz ni kell ugyan -
akkor, hogy az alkot mány elle nesség az OÉT ál tal gya ko rolt
köz ha tal mi jo go sít vá nyok okán áll fenn. Ön ma gá ban azon -
ban az OÉT ilyen össze té tel lel  való lét re ho zá sa nem ag gá -
lyos, ha fel ada tai a ha gyo má nyos, köz ha ta lom-gya kor lást
ma gá ban nem fog la ló ér dek egyez te tés re ter jed nek csak ki”.

II.

1. Az elsõ kér dés te hát az, mint hogy az Al kot mány bí -
ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 20.  §-a alap ján köt ve van az
in dít vány hoz, meg ál la pít ha tó-e olyan „szo ros össze füg -
gés”, amely meg nyit hat ná az utat az egyet ér té si jog kü lön
– a több sé gi ha tá ro zat ban kö ve tett ki zá ró la gos – vizs gá la ta 
elõtt. Elõ ször te hát ez a kér dés vár meg vá la szo lás ra, s
amennyi ben a vá lasz igen lõ, csak ab ban az eset ben le het
el vé gez ni az egyet ér té si jog al kot má nyos sá gi vizs gá la tát.
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2. Ma gam so ha sem ide gen ked tem az in dít vány hoz kö -
tött ség ki ter jesz tõ ér tel me zé sé tõl, né ze tem sze rint et tõl az
utób bi 8–10 év ben maga a tes tü let lé pett vissza. Ál lás pon -
tom ete kin tet ben vál to zat lan, an nak lé nye gét a 2/2001.
(I. 17.) AB ha tá ro zat hoz csa tolt kü lön vé le mény ben meg is
fo gal maz tam. Esze rint:

„ca) Az in dít vány hoz kö tött ség ki ter jesz tõ ér tel me zé se
kez det tõl fog va jel lem zi az Al kot mány bí ró ság gya kor la -
tát. En nek leg gya ko ribb ese tei pe dig azt mu tat ják, ami kor
„szo ros tar tal mi és lo gi kai össze füg gés” okán az Al kot -
mány bí ró ság olyan jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát is el -
bí rál ta, ame lye ket az in dít vá nyok nem is tá mad tak.
[3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.;
29/1993. (V. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 227, 229.;
34/1992. (VI. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 192, 193.;
34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 175, 180.;
4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 72.; 16/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 153.] Ezen be lül  valóban
szí nes kép pel ta lál ko zik a vizs gá ló dó: elõ for dult pl. az,
hogy az Al kot mány bí ró ság szo ros tar tal mi össze füg gés
okán ön ma gá ban nem alkot mány elle nes tör vényi ren del -
ke zést is meg sem mi sí tett. (797/B/1995. AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 812, 813.) Volt pél da arra is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta, vi szont más, az in -
dít vány ban nem is tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zést mi -
nõ sí tett alkot mány elle nesnek és sem mi sí tett meg.
[14/1990. (VI. 27.) AB ha tá ro zat; 29/1995. (V. 25.) AB
ha tá ro zat.] Elõ for dult to váb bá, hogy az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat – szo ros össze füg gés okán – az in dít vá nyo zó ál -
tal ki fo gás olt ren del ke zés mel lett az an nak vég re haj tá sát
szol gá ló más ren del ke zés re is ki ter jedt. [31/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 159.]” (ABH 2001, 60, 62.)

Ál lás pon tom sze rint az adott al kot mány jo gi prob lé ma
tel jes fel tá rá sá ra tö rek vés, s az Al kot mány bí ró ság ilyen
sze rep vál la lá sa (azaz az in dít vány ci tált ha tá rok kö zöt ti ki -
ter jesz tõ ér tel me zé se) össz hang ban áll a tes tü let nek a ma -
gyar al kot mány vé de lem ben ka pott és be töl tött köz jo gi
funk ci ó já val. Az „al kot mány vé de lem leg fõbb szer ve ként” 
(Abtv. pre am bu lu ma) ob jek tív al kot mány vé del met lát el, s 
ilyen ként il le ti meg az in dít vá nyok ki ter jesz tõ ér tel me zé -
sé nek a le he tõ sé ge. E te kin tet ben pe dig – az Abtv.-ben írt
ki fe je zett til tó sza bály hí ján – arra is mód ja van, hogy – ép -
pen a tel jes ér té kû al kot mány vé de lem je gyé ben és ér de ké -
ben akár az Abtv. egyes, szá má ra biz to sí tott ha tás kö rök
kö zött is – figye lembe véve ter mé sze te sen az ezek re vo -
nat ko zó Abtv. elõ írásokat – szo ros össze füg gés re hi vat ko -
zás sal „át jár has son”. Ezt tet te a tes tü let a 48/1993. (VII. 2.) 
AB ha tá ro za tá ban is, amely ben a köz tár sa sá gi el nök elõ -
zetes nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyá nak el bí rá lá sa
mel lett – szo ros össze füg gés re hi vat ko zás sal – még mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet is meg -
ál la pí tott, hi va tal ból. [A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör -
vény 14.  § (2) be kez dé se te kin te té ben. Lásd: ABH 1993,
314, 319.] Sõt: ugyan eb ben a ha tá ro zat ban az el fo ga dott,
de még ki nem hir de tett tör vény 24.  §-ának mi kén ti al kal -
ma zá sá hoz al kot má nyos sá gi kö ve tel ményt is meg fo gal -
ma zott (ABH 1993, 314, 318.). Ilyen al kot má nyos sá gi kö -

ve tel mény buk kan fel még több elõ ze tes nor ma kont roll ra
irá nyu ló el já rás ban. [53/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 
1993, 323, 339.; 22/1996. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 89.] Meg jegy zem azon ban: ma gam e te kin tet ben in -
kább a 64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás -
pon tot osz tom, amely sze rint az Al kot mány bí ró ság: „(...)
tör vényjavaslat alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá -
la tá ra irá nyu ló ha tás kö ré ben fo gal mi lag ki zárt a nor ma al -
kal ma zá sá nál az al kot má nyos tar ta lom meg ha tá ro zá sa.”
(ABH 1997, 387.)

Az Al kot mány bí ró ság te hát (fõ kép pen 2000-ig) nem
ke zel te me re ven az Abtv.-ben ka pott ha tás kö re it, azok kö -
zött – az Abtv. egyes ha tás kö rö ket érin tõ sza bá lyo zá sát
ala pul véve – szo ros össze füg gés re hi vat ko zás sal, al kal -
ma sint sza ba don „át járt”. Nem ide gen ke dett azon ban az
elõ ze tes és utó la gos nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyok 
egye sí té sé tõl sem. [66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 
1997, 398.]

Nem ér tel mez te me re ven a ha tás kö re it más ese tek ben
sem az Al kot mány bí ró ság. „Olyan jog sza bály, tör vény -
javaslat vagy ki nem hir de tett tör vény al kot má nyos sá gi
vizs gá la ta so rán azon ban, amely nem zet kö zi jogi kö te le -
zett sé get  valósít meg, s még in kább, ha a vizs gá lat – mint a
je len eset ben is – ki fe je zet ten arra irá nyul, hogy a bel sõ jog 
a nem zet kö zi jog gal az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé se sze -
rint össz hang ban van-e, szük ség sze rû en be kell von ni a
vizs gá lat ba azt is, hogy a kér dé ses bel sõ nor ma a vál lalt
nem zet kö zi jogi kö te le zett ség be üt kö zik-e, il let ve, hogy a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás össz hang ban van-e az
Al kot mánnyal. (...) E te kin tet ben kö zöm bös, hogy a jog -
sza bály elõ ze tes vagy utó la gos al kot má nyos sá gi kont roll -
já ról van-e szó, egyik sem vé gez he tõ el a bel sõ jog sza bály, 
a nem zet kö zi szer zõ dés és az Al kot mány har mó ni á já nak
vizs gá la ta nél kül. A ha tás kö ri kor lá tok ból leg fel jebb az
kö vet ke zik, hogy az elõ ze tes vizs gá lat ra irá nyu ló el já rás -
ban a ren del ke zõ rész nem tar tal maz meg ál la pí tást a ki
nem hir de tett tör vény és a nem zet kö zi szer zõ dés viszo -
nyáról.” [53/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 323,
326–327.]

3. Mi a hely zet a mos ta ni eset ben? Sze rin tem az, hogy a 
köz tár sa sá gi el nök nek vál to zat la nul nincs ag gá lya az
egyet ér té si jog köz ha tal mi jel le gét il le tõ en. Az egyet ér té si
jo got a „gya nút éb resz tõ” in dít vá nyi ele mek kap csán is
szo ro san a de mok ra ti kus le gi ti má ci ó hoz kö töt ten kéri
vizs gál ni: nem ma gát az egyet ér té si jo got, ha nem az – ál lí -
tá sa sze rint – de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem ren del ke zõ 
OÉT egyet ér té si jo gát kéri az ál ta la meg je lölt ese tek ben
meg sem mi sí te ni. E két elem szo ro san össze kap cso ló dik az 
in dít vány ban, úgy azon ban, hogy nyilván való: az in dít vá -
nyo zó köz tár sa sá gi el nök ki zá ró lag csak a köz ha tal mat
gya kor ló OÉT de mok ra ti kus le gi ti mált sá gá nak hi á nyát ál -
lít ja. Nem vá laszt ja el et tõl az egyet ér té si jo got olyan ként,
amely nek el kü lö ní tett (vagy ahogy a több sé gi ha tá ro zat
tesz i: ki zá ró la gos) al kot má nyos sá gi vizs gá la tát lát ná szük -
sé ges nek. Nem ke rül het szó ba ezért az in dít vány „szo ros
össze füg gés” okán tör té nõ ki ter jesz té se sem, mi vel össze -
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kap csolt ka te gó ri ák ról van szó, nincs mit – mi vel „szo ros
össze füg gés okán” össze kap csol ni. Ki csit más kép pen fo -
gal maz va: a köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya nem azt tart ja
alkot mány elle nesnek, hogy az OÉTtv., il let ve az Ászptv.
köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sít ja fel az OÉT-et, ha nem
azt, hogy az OÉT a köz ha ta lom gya kor lá sá hoz nem ren del -
ke zik de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val. Evi den ci á nak te kin ti
te hát, hogy az OÉT köz ha tal mat gya ko rol, de eh hez olyan
tör vényi sza bá lyo zást kí ván na meg, amely biz to sít ja, hogy 
az OÉT ol da lai az ál ta luk kép vi sel tek több mint a fe lé tõl
nyer jék el a le gi ti má ci ó ju kat.

A fen ti meg ál la pí tás hoz két meg jegy zést még hoz zá fû zök:

a) A köz tár sa sá gi el nök soha nem von ta két ség be az
egyet ér té si jog köz ha tal mi jel le gét, e jel lem zõ je ál tal – kü lön
csak erre fi gye lem mel – soha nem igé nyel te an nak meg sem -
mi sí té sét sem. Ép pen el len ke zõ leg: min dig is fak tum ként ke -
zel te az egyet ér té si jo gok meg lé tét, s rá juk ve tít ve fej tet te ki
kon zek ven sen al kot má nyos sá gi ag gá lya it az azo kat gya -
kor ló, sze rin te de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem rendel -
kezõ ér dek-kép vi se le ti szer vek kel kap cso lat ban.

Né hány idé zet eh hez: „Az el dön ten dõ kér dés azon ban
csa kis a ka ma rai jo gok ter je del mé nek al kot má nyos mér ve, 
nem pe dig ön ma gá ban az ilyen jo gok és köz fel ada tok lé té -
nek al kot má nyos sá ga. E jog gal és fel ada tok kal ugyan is
nem csak ag gály ta la nul ren del kez het a szak mai ka ma ra,
ha nem meg lé tük ép pen a szak mai ka ma rák jel lem zõ vo ná -
sa”. [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 263,
270.] „A MOK ál tal az Okt. 2.  §. i) pont ja alap ján gya ko -
rolt jog köz ha tal mi ak tus (...) Az egyet ér té si jog foly tán a
MOK meg vé tóz hat ja a mi nisz te ri en ge délyt mind a kül föl -
di ho no sí tott dip lo ma nél kü li te vé keny sé gé hez, mind az
Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tá sá ba  való fel vé te lé hez ...
Ez a ka ma rai ak tus is köz ha tal mi ... A MOK egyet ér té si
joga ke re té ben gya ko rolt el uta sí tó dön tés el len nincs ön ál -
ló jog or vos lat, vi szont ha a mi nisz ter az en ge dély irán ti ké -
rel met el uta sít ja, szin tén meg nyí lik a köz igaz ga tá si per le -
he tõ sé ge ... Az al kot má nyos sá gi prob lé ma az, hogy nincs
olyan jog sza bá lyi ren del ke zés, amely bár mi lyen szem pon -
tot tar tal maz na ar ról, hogy a hi va tás gya kor lás ma gyar or szá -
gi fel té te le i nek min den ben meg fe le lõ kül föl di or vo sok ké -
rel mét mi nek alap ján fo gad ja el, vagy uta sít ja el a MOK.”
(ABH 1997, 263, 279.)

A köz tár sa sá gi el nök az egyik, ép pen a még ál ta la jegy -
zett 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat ban sem az egyet ér té si
jo gok köz ha tal mi jel le gé nek alkot mány elle nességét vi -
tat ta, ha nem (ott is) az ilyen jo go sít vá nyo kat gya kor ló
szer ve zet de mok ra ti kus le gi ti mált sá gá nak kér dé sét ál -
lította vizs gá ló dá sa i nak fó ku szá ba. (ABH 1998, 145.)
Nyilván valónak tar tom ezért, hogy amennyi ben a ko ráb -
bi hang sú lyo zott ál lás pont ja meg vál to zott vol na, úgy en -
nek nem sej te té sek kel adott vol na han got. Kez de tek tõl
fog va a de mok ra ti kus le gi ti má ció hi á nyá ról po le mi zált, s
ezt te szi vál to zat la nul a mos ta ni in dít vá nyá ban is. Azaz:
õt az egyet ér té si jog ki zá ró lag ab ból a szem pont ból ér -
dek li, hogy azt a szerin te de mok ra ti ku san nem le gi ti mált
OÉT gya ko rol ja.

b) Az elõb bi ek bõl kö vet ke zõ en újra ki eme lem: a köz -
tár sa sá gi el nö ki in dít vány nem ál ta lá ban a köz ha tal mi jel -
le gû egyet ér té si jog, ha nem a sze rin te de mok ra ti kus le gi ti -
má ci ó val nem ren del ke zõ OÉT ál tal gya ko rol ha tó egyet ér -
té si jog gal kap cso lat ban fo gal maz za meg az al kot má nyos -
sá gi ki fo gá sa it. Ez azon ban in dít vá nya i nak csak az egyik
ré sze: az ál ta la ugyan csak tá ma dott OÉTtv. 5.  §-ában és
6.  § (1) be kez dé sé ben ki zá ró lag az OÉT össze té te lét ki fo -
gá sol ja (a le gi ti mált ság hi á nyát ál lít va). Még ha át for du -
lunk is te hát az egyet ér té si jog vizs gá la tá ra, e két tör vényi
ren del ke zés vizs gá la tát – a de mok ra ti kus le gi ti mált ság ra
fi gye lem mel – ak kor is el kel lett vol na vé gez nünk. Azaz:
az egyet ér té si jog ra át he lye zõ dõ vizs gá lat (s an nak ered -
mé nye ként az alkot mány elle nesség ki mon dá sa mel lett) az
Al kot mány bí ró ság nak meg kel lett vol na vizs gál nia az
OÉTtv. 5.  §-ának és 6.  § (1) be kez dé sé nek alkotmányos -
ságát is.

4. Össze gez ve:
a) Az in dít vány csak (és ki zá ró lag) a de mok ra ti kus le -

gi ti má ció te kin te té ben lett vol na vizs gál ha tó. Et tõl el sza -
kí tot tan a köz tár sa sá gi el nök nem kér te az egyet ér té si jog
kü lön al kot má nyos sá gi vizs gá la tát, az zal – mint köz ha -
tal mi te vé keny ség gel – el kü lö ní tet ten ed dig sem vol tak
al kot má nyos sá gi ag gá lyai. (Ez tû nik ki az ál ta la sze mé -
lye sen ko ráb ban is jegy zett, s fen tebb ci tált AB ha tá ro za -
tok ból is.)

b) A je len ügy ben az egyet ér té si jog nem sza kad el a
de mok ra ti kus le gi ti má ció ál lí tott hi á nyá tól. Eb bõl kö vet -
ke zõ en az egyet ér té si jog ra néz ve – né ze tem sze rint – az
Al kot mány bí ró ság ha tá ro zott in dít vány hi á nyá ban – hi va -
tal ból – ál la pí tot ta meg a ha tás kö rét.

c) A köz tár sa sá gi el nök az õt el sõ sor ban ér dek lõ kér -
dés re (,,de mok ra ti ku san” le gi ti mált szer ve zet-e az OÉT)
gya kor la ti lag nem ka pott vá laszt, hi szen egye dül és ki zá -
ró lag az egyet ér té si jog vizs gá la tá ra kor lá to zó dott az Al -
kot mány bí ró ság több sé gi ha tá ro za ta.

5. A fen ti ek hang sú lyo zá sa nem je len ti azt, hogy ma -
gam nem lá tok gon dot az egyet ér té si jo gok kal kor lá to zott
jog al ko tás ban. El len ke zõ leg: én is ha tá ro zot tan ál lí tom,
hogy az egyet ér té si jo gok al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra
(kü lön ki e mel ten a jog al ko tá si el já rás ban gya ko rol ha tó
egyet ér té si jog elem zé sé re) fel tét le nül szük ség len ne.  Ál -
láspontom sze rint azon ban a most el bí rált köz tár sa sá gi el -
nö ki in dít vá nyok nem ezt kér ték a tes tü let tõl.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
19/2008. (MüK. 11.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

köz tiszt vi se lõi több let lét szám biz to sí tá sá ról
a TÁMOP 2.2.2. „Pá lya ori en tá ció rend sze ré nek

tar tal mi és mód szer ta ni fej lesz té se” címû ki emelt
pro jekt vég re haj tá sá hoz

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 mu 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. §

A TÁMOP 2.2.2. „Pá lya ori en tá ció rend sze ré nek tar tal -
mi és mód szer ta ni fej lesz té se” címû ki emelt pro jekt meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben en ge dé lye zem, hogy a Fog lal koz ta -
tá si és Szo ci á lis Hi va tal nál 2008. szep tem ber 22-tõl 2010.
szep tem ber 21-ig az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül 61 fõ
ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ foglalkoz ta -
tására ke rül jön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. szep tem ber 22-én lép ha tály ba és
2010. szep tem ber 22-én ha tá lyát vesz ti. 

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. no vem ber 5-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
no vem ber 5-én ülést tar tott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Tá jé koz ta tó az akk re di tált fog lal koz ta tók te rü le ti el -
he lyez ke dé sé rõl és a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog -
lalkoztatásáról,

2. a Ja vas lat a tár sa dal mi pár be széd prog ra mok le -
bonyolításához szük sé ges in for ma ti kai prog ram költsé -
geinek a fi nan szí ro zá sá ra,

3. a Ja vas lat a 38/2008. (VI. 4.) MAT ha tá ro zat mó do sí -
tá sá ra, 

4. a Ja vas lat a „A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
fel ada tai és költ ség igé nye az „Út a mun ká hoz” prog ram
ope ra tív meg va ló sí tá sá ra” el ne ve zé sû prog ram tá mo ga tá -
sá ra, va la mint

5. a Ja vas lat „Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat in -
teg rált in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez kap -
csolódó kép zés tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû prog ram mó do sí -
tá sá ra 

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. tu do má sul vet te az akk re di tált fog lal koz ta tók te rü le ti
el he lyez ke dé sé rõl és a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek
fog lal koz ta tá sá ról szó ló tá jé koz ta tót, ha tá ro zat nem szü -
le tett;

2. meg tár gyal ta a tár sa dal mi pár be széd prog ra mok le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai prog ram költ sé ge i -
nek a fi nan szí ro zá sá ról szó ló elõ ter jesz tést és dön tött a
prog ram tá mo ga tá sá ról [57/2008. (XI. 5.) MAT határo -
zata];

3. hoz zá já rult a 38/2008. (VI. 4.) MAT ha tá ro zat mó do -
sí tá sá hoz [58/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat];

4. dön tött a „A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fel -
ada tai és költ ség igé nye az „Út a mun ká hoz” prog ram ope -
ra tív meg va ló sí tá sá ra”  el ne ve zé sû prog ram tá mo ga tá sá ról
[59/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat];

5. jó vá hagy ta az 50/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat 3. b) pont  -
jának mó do sí tá sát [60/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat]; 

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

Dr. Zs. Szõ ke Zol tán s. k., Zsí ros Sán dor s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

* * *

57/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a tár sa dal mi pár be széd prog ra mok
le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai prog ram

költ sé ge i nek a fi nan szí ro zá 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) pont
3. al pont já ban foglalt jogkörében

1. meg tár gyal ta és el fo gad ja a tár sa dal mi pár be széd prog -
ra mok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai prog ram
költ sé ge i nek a fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést.

2. Dön tött ar ról, hogy a tárgy ban sze rep lõ prog ram költ -
sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra fel hal mo zá si célú ki adá sok jog -
cím re 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 -
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tá si és kép zé si tá mo ga tá sok” elõ irány zat köz pon ti ke re te
ter hé re for rást biz to sít az aláb bi mó don:

a) az MPA 2008. évi „Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo -
ga tá sok” elõ irány zat 20,0 mil lió fo rint tal csök ken, ez zel
egy ide jû leg

b) a „Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok” elõ irány zat
20,0 mil lió fo rint tal meg emel ke dik.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a 2. pont ban fog lal tak nak meg fe le lõ en az elõ irány zat 
át cso por to sí tá sá ra a szük sé ges in téz ke dé se ket te gye meg.

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

a) meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó an kös sön meg ál la po dást
a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal lal (FSZH),

b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en 2009. jú ni us 30-ig
szá mol tas sa el az FSZH-t a prog ram meg va ló su lá sá ról és a 
pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról,

c) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a prog ram tel je sü lé sé rõl a tes tü let so ron kö vet -
ke zõ ülé sé re.

5. Fel ké ri az FSZH-t, hogy a prog ram meg va ló sí tá sá hoz 
ké szít sen szak mai el já rás ren det.

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

Dr. Zs. Szõ ke Zol tán s. k., Zsí ros Sán dor s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói 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 

* * *

58/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a 38/2008. (VI. 4.) MAT ha tá ro zat
mó do sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés 2. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta a „Ja vas lat a 38/2008. (VI. 4.) MAT ha -
tá ro zat mó do sí tá sa” címû elõ ter jesz tést,

2. hoz zá já rul, hogy az át adott pénz esz köz fel hasz ná lá -
sá ról az FSZH 2009. szep tem ber 30-ig szá mol jon el,  

3. fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az FSZH-val kö tött meg ál la po dást a 2. pont sze rint
mó do sít sa.

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

Dr. Zs. Szõ ke Zol tán s. k., Zsí ros Sán dor s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói 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 

* * *

59/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat „Az „Út a mun ká hoz” prog ram ope ra tív
meg va ló sí tá sa” el ne ve zé sû prog ram 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) pont
2. al pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta „Az „Út a mun ká hoz”
prog ram ope ra tív meg va ló sí tá sa” el ne ve zé sû prog ram 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 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re
422,84 mil lió Ft for rást biz to sít a ha tá ro zat mel lék le te
sze rin ti bon tás ban.

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

a) a prog ram meg va ló sí tá sa cél já ból a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ra kös sön meg ál la po dást a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal lal (FSZH),

b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en szá mol tas sa el az
FSZH-t a prog ram vég re haj tá sá ról és a pénz esz köz fel -
hasz ná lá sá ról 2009. szep tem ber 30-ig,

c) a b) pont sze rin ti el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en a
MAT so ron kö vet ke zõ ülé sé re nyújt son be elõ ter jesz tést a
prog ram szak mai és pénz ügyi meg va ló sí tá sá ról.

4. Fel ké ri az FSZH-t, hogy a prog ram vég re haj tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat 2009. áp ri lis 30-ig lás sa el, és a
prog ra mot - a szük sé ges tech ni kai sup port fi gye lem be vé -
te lé vel - 2009. au gusz tus 31-ig fe jez ze be.

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

Dr. Zs. Szõ ke Zol tán s. k., Zsí ros Sán dor s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói 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 59/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat hoz

 „Az „Út a mun ká hoz” prog ram ope ra tív meg va ló sí tá sa” el ne ve zé sû prog ram költ ség ter ve

Ki adás meg ne ve zé se Össze sen (Ft)

1. Tá jé koz ta tás - szak mai kon zul tá ció:  

a) Ké zi könyv az Út a mun ká hoz prog ram cél já ról, fel ada ta i ról, meg va ló sí tá sá ról (mun ka -
ügyi ki ren delt sé gek, ön kor mány za tok és szer ve ze te ik szá má ra). 

b) Egy na pos szak mai fó rum mun ka ügyi ki ren delt sé gen ként (180 hely szí nen, át lag 40 fõ,
össze sen 7200 fõ rész vé te lé vel) a mun ka ügyi ki ren delt ség ve ze tõk - szo ci á lis iro da ve ze -
tõk, va la mint az érin tett ügy in té zõk szá má ra a he lyi együtt mû kö dé si meg ál la po dás és a
köz fog lal koz ta tá si terv el ké szí té se, a kap cso lat fel vé tel ér de ké ben.  (Szo ci á lis Igaz ga tá si
Min ta he lyek mun ka tár sai be vo ná sá val)

 

12 400 000

42 026 720

2. Szak mai Út mu ta tók, el já rás ren dek ki dol go zá sa 

a) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Adat bá zis mû köd te té sé hez: a mun ka ügyi ki ren delt sé gek
és az ön kor mány za tok kö zös  in for ma ti kai rend szer hasz ná la tá hoz egy sé ges el já rás rend ki -
dol go zá sa a kö zös adat bá zis egy sé ges ke ze lé si mód ját az új jog sza bá lyi ke re tek kö zött,
amely meg ha tá roz za az ÁFSZ és az ön kor mány za tok fel ada tát. (14 fõ mun ka ügyi, szo -
ciális, in for ma ti kus szak em be rek meg bí zá si díja) 

b) A szer ve ze tek együtt mû kö dé si mód ja i ra: út mu ta tó a mun ka ügyi ki ren delt sé gek és az
ön kor mány za tok kö zöt ti együtt mû kö dés mód ja i ra, mód sze re i re és meg va ló sí tá si le he tõ sé -
ge i re, ki e mel ten az ön kor mány za tok fog lal koz ta tás po li ti kai fel ada ta i ra és a meg ál la po dás
min ták ki dol go zá sá ra. (4000-4000 út mu ta tó és el já rás rend nyom dai költ sé ge)

 

9 268 350

12 000 000

3. Fel hasz ná lói azo no sí tók és jel szók ki adá sa az ön kor mány za tok in for ma ti kai rend szer hez
tör té nõ hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa. Pos ta költ ség (tér ti ve vé nyes)

1 559 360 

4. A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Adat bá zis vég sõ vál to za tá nak ki dol go zá sa az Út a mun -
ká hoz prog ram új sza bá lyai sze rint - prog ram fej lesz tés.

30 844 800 

5. Az ÁFSZ in for ma ti kai rend sze ré nek (IR) mó do sí tá sa az új szo ci á lis el lá tá si for ma be lé -
pé sé vel. A mó do sí tás a kö vet ke zõ mo du lo kat érin ti: kép zé si, nyil ván tar tá si, ál lás ke re sé si
meg ál la po dás, köz ve tí té si, mun ka erõ igény be je len té si mo dul, új mo du lok: ak tív el lá tás -
ban ré sze sü lõk, mun ka adói meg ál la po dá sok, OMMF be je len té sek fo ga dá sa (5 mo dul mó -
do sí tá sa, 3 új mo dul fej lesz té se).

279 742 800 

6. A mun ka ügyi és szo ci á lis in for ma ti kai rend szer to vább fej lesz té se a fe ke te fog lal koz ta -
tás fel tá rá sa - se gé lyek meg vo ná sa tárgy kör ben az ÁFSZ - OMMF - ön kor mány za tok kap -
cso la tá nak in for ma ti kai tá mo ga tá sá ra

25 023 000 

7. Ügy fél szol gá la ti cent rum (call-cen ter): tá jé koz ta tá si te le fon vo nal és in ter ne tes le ve le -
zé si kap cso lat ki épí té se az FSZH-ban, 6 hó na pig napi 10 órás ügy fél idõ ben 4 fõ megbí -
zásos szer zõ dés sel napi te le fo nos, e-mai les in for má ci ós ta nács adás, se gít ség nyúj tás,
help-desk, GYIK (in for ma ti kai adat bá zis al kal ma zá sa, új jog sza bá lyi elõ írá sok hoz ta nács -
adás, köz fog lal koz ta tás szer ve zé se, együtt mû kö dés tar tal mi meg ol dá sai)

9 969 200 

Tá mo ga tás össze sen 422 834 230

         Ke re kít ve 422,84 mil lió Ft

A fen ti költ sé gek bõl:

- sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adói já ru lé kok együt te sen 18 347 550 Ft

- do lo gi ki adá sok együt te sen 404 486 680 Ft

* * *
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60/2008. (XI. 5.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat „Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
in teg rált in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té sé hez
kap cso ló dó kép zés tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû prog ram

mó do sí tá sá ra

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
szó ló 1991. évi IV. tör vény 39/A. § (3) be kez dés a) pont
2. al pont já ban foglalt jogkörében

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta „Az Ál la mi Fog lal koz ta tá -
si Szol gá lat in teg rált in for ma ti kai rend sze re (IR) be ve ze té -
sé hez kap cso ló dó kép zés tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû prog -
ram mó do sí tá sá ra tett ja vas la tot,

2. jó vá hagy ja az 50/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat 3.
b) pont já nak aláb bi ak sze rin ti mó do sí tá sát

„3. b) a prog ram be fe je zé sét kö ve tõ en szá mol tas sa el a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt a prog ram vég re haj -
tá sá ról és a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról 2009. má jus
10-ig,”.

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

Dr. Zs. Szõ ke Zol tán s. k., Zsí ros Sán dor s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói 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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K ö z  l e  m é n y

a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók szak mai ta nul má nyi ver se nye i re a 2008/2009-es tan év re
(SZMM felhívás)

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a szak -
te rü le ten mû kö dõ ma gyar or szá gi, nap pa li rend sze rû, spe ci á lis és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko lák sa já tos ne ve lé si
igé nyû ta nu lói kö zül azok szá má ra hir de ti meg, akik a Ta nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós Bi -
zottság szak vé le mé nyé vel ren del kez nek.

A je lent ke zés fel té te le: a ver seny zõ szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tan évé nek má jus-jú ni u si vizs ga idõ sza ká ban ese -
dé kes. 

Meg hir de tés re ke rü lõ ver se nyek:

Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye

elõ dön tõ dön tõ

5. Gé pé szet szak ma cso port  

1. 31 5237 01 Ke rék pár sze re lõ Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 15-17.

He lye: BKMÖ Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá -
ja, Szak is ko lá ja, Di ák ott ho na, II. sz. Ta -
nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló. II. Szak ér tõi
és Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá ga és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta

Címe: 6500 Baja, Ba rát ság tér 18.

9. Épí té szet szak ma cso port

2. 31 5216 06 Épü let bur ko ló Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 15-17.

He lye: BKMÖ Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá -
ja, Szak is ko lá ja, Di ák ott ho na, II. sz. Ta -
nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló. II. Szak ér tõi
és Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá ga és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta

Címe: 6500 Baja, Ba rát ság tér 18.



Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye

elõ dön tõ dön tõ

3. 31 5216 14 Kõ mû ves Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 6-8.

He lye: Szon di György Szak kö zép is ko la
és Szak is ko la

Címe: 

2660 Ba las sa gyar mat, Ré gi ma lom u. 2.4. 31 5216 17 Szo ba fes tõ-má zo ló
és ta pé tá zó

Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lyee:
a ver seny zõ is ko lá ja

10. Könnyû ipar szak ma cso port

5. 31 5276 03 Var ró mun kás Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13. óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 15-17.

He lye: BKMÖ Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá ja,
Szak is ko lá ja, Di ák ott ho na, 
II. sz. Ta nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló. 
II. Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós Bi zott sá ga
és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta

Címe: 6500 Baja, Ba rát ság tér 18. 

6. 21 5272 01 Bõr tárgy ké szí tõ Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13. óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 22-24.

He lye: Kol ping Ka to li kus Szak is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la

Címe: 8105 Pét für dõ, Hõ sök tere 10.

11. Fa ipar szak ma cso port

7. 31 5262 02 Asz ta los ipa ri sze re lõ Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 1-3.

He lye: Dob or já ni Fe renc Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la,
Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la,
Kol lé gi um, Kü lön le ges Gyer mek ott ho nok 
és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat

Címe: 9400 Sop ron, Brenn ber gi út 82.

16. Ügy vi te li szak ma cso port

8. 33 3404 02 Gép író és szö veg -
szer kesz tõ

Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13.00

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 20-22.

He lye: Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz -
ala pít vány Szak kép zõ Is ko lá ja, Spe ci á lis
Szak is ko lá ja és Kol lé gi u ma

Címe: 4400 Nyír egy há za, 
Szé che nyi út 34-38.

17. Ke res ke de lem-mar ke ting, 
üz le ti ad mi niszt rá ció szak ma -
cso port

9. 31 7862 01 ABC-el adó Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. már ci us 30.-áp ri lis 1.

He lye: Szá raz nád Ne ve lé si - Ok ta tá si
Köz pont, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak is ko la, Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 
és Gyógy pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó

Címe: 1156 Bu da pest, Pat to gós u. 6-8.
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Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye

elõ dön tõ dön tõ

18. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom
szak ma cso port

10. 31 7822 02 Gyors ét kez te té si 
el adó

Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. már ci us 30.-áp ri lis 1.

He lye: Szá raz nád Ne ve lé si - Ok ta tá si
Köz pont, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Szak -
is ko la, Pe da gó gi ai Szak szol gá lat és
Gyógy pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó

Címe: 1156 Bu da pest, Pat to gós u. 6-8.

19. Egyéb szol gál ta tá sok szak ma -
cso port

11. 21 5293 01 Szõ nyeg szö võ Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13. óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. áp ri lis 1-3.

He lye: Tol na Me gyei Ön kor mány zat 
Ber kes Já nos Gyógy pe da gó gi ai Ne ve lé si-
Ok ta tá si In téz mé nye, Gyer mek ott ho nai 
és Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis szak is ko lá ja

Címe: 7173 Zom ba, Pa ra di csom pusz ta

Tan tár gyi ver seny

12. Ház tar tás tan Ide je:
2009. feb ru ár 11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je: 2009. már ci us 23-24.

He lye: Bár czi Gusz táv Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la és Kész ség fej lesz tõ 
Spe ci á lis Szak is ko la

Címe: 1081 Bu da pest, Ül lõi út 76.

A ver se nye ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet szer ve zi és bo nyo lít ja.

A ver se nyek re ne ve zé si dí jat nem kell fi zet ni.

A ver se nyek dön tõ jén részt ve võ azon ta nu ló, aki az egyes (írás be li, gya kor la ti, szó be li) ver seny ré szen el éri a ver seny -
ré szen meg sze rez he tõ pon tok 60%-át, je les osz tály za tot kap és az adott ver seny rész nek meg fe le lõ vizs ga rész le té te le alól 
men te sül a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 38. § (4) be kez dé se sze rint, a 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let 7. § (6) be -
kez dé se alap ján.

A vizs ga rész(ek) aló li men te sü lés rõl és a ver seny zõ ál tal el ért ered mény rõl ki ál lí tott, a ver seny bi zott ság ál tal hitele -
sített „Iga zo lás” alap ján a szak ké pe sí tõ bi zo nyít ványt a ver seny zõ is ko lá ja mel lett mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság
adja ki.

A spe ci á lis szak is ko lák ta nu lói ré szé re meg hir de tett Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver se nyek re (SZKTV) az NSZFI hon -
lap ján (www.nive.hu) ke resz tül le het ne vez ni. A ne ve zé sek ha tár ide je: 2009. ja nu ár 16.

Fel vi lá go sí tás kér he tõ az NSZFI Ta nács adá si osz tá lyán Kört vé lyes sy Eri ka ve ze tõ ta nács adó tól a 06 (1) 431-6513 te -
le fon szá mon.

A to váb bi ak ban a ver se nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tást a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet a hon -
lapján te szi köz zé (www.nive.hu).
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K ö z  l e  m é n y

szak mai ta nul má nyi ver se nyek re 
a 2008/2009-es tan év re

(SZMM felhívás)

a) Or szá gos Szak mai Ta nul má nyi Ver seny (OSZTV)

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a
szak te rü le ten mû kö dõ ma gyar or szá gi, nap pa li rend sze rû kép zést foly ta tó szak kép zõ is ko lák azon ta nu lói szá má ra, akik -
nek ren des szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tan évé nek má jus-jú ni u si vizs ga idõ sza ká ban ese dé kes, az aláb bi ak sze rint
hir de ti meg:

Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye Ne ve zé si

dí jakelõ dön tõ dön tõ

02. Szo ci á lis szol gál ta tá sok szakma -
csoport Ide je:

2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 2-3.

He lye:
Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi 
Szak kö zép is ko la
3529 Mis kolc, Szi get hy Mi hály u. 8.

2500 Ft/fõ
1. Szo ci á lis ver se nyek

54 8933 02  Szo ci á lis asszisz tens

54 8933 04  Szo ci á lis, gyer mek- és
                    if jú ság vé del mi ügy in té zõ

05. Gé pé szet szak ma cso port

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 21-22.

He lye:
Du na ferr Szak kö zép- és Szak is ko la
2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1-2.

2500 Ft/fõ

Gép ipa ri ver se nyek

2. 52 5442 04  Gép ipa ri szá mí tás-
                    tech ni kai tech ni kus

3. Gé pé sze ti ver se nyek

52 5499 01  Au to ma ti zá lá si tech ni kus
                    (gé pé szet szak irány)

52 5442 02   Gé pész tech ni kus

4. 54 521 01 0000 00 00 Gép gyár tás-
                     tech no ló gi ai-tech ni kus

Ide je:
2009. áp ri lis 20-22.

He lye:
Du na ferr Szak kö zép- és Szak is ko la
2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1-2.

5. Épü let gé pész ver seny

52 5443 03  Épü let gé pész-tech ni kus
Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 15-16.

He lye:
Vö rös marty Mi hály Ipa ri Szak kép zõ
Is ko la és Kol lé gi um
8000 Szé kes fe hér vár, 
Ba la to ni út 143.

2500 Ft/fõ
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Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye Ne ve zé si

dí jakelõ dön tõ dön tõ

06. Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka szak -
ma cso port

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 21-22.

He lye:
Du na ferr Szak kö zép- és Szak is ko la
2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1-2.

2500 Ft/fõ

6. Gyen ge ára mú cso port

52 5423 01  Hír adás ipa ri tech ni kus

52 5423 02  Ipa ri elekt ro ni kai 
                    tech ni kus

52 5423 06  Me chat ro ni kai tech ni kus

52 5423 07  Mû sza ki szá mí tás-
                    tech ni kai tech ni kus

7. Erõs ára mú cso port

52 5422 01  Elekt ro tech ni kai 
                    tech ni kus

52 5422 03  Vil la mos gép és -be ren-
                    de zé si tech ni kus

8. 54 523 01 0000 00 00   Elekt ro ni kai
                                       tech ni kus

Ide je:
2009. áp ri lis 20-22.

He lye:
Du na ferr Szak kö zép- és Szak is ko la
2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1-2.

08. Vegy ipar szak ma cso port

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 16-17.

He lye:
Ipa ri Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
8201 Veszp rém, Is ko la u. 4.

2500 Ft/fõ

9. Vegy ipa ri ver se nyek

52 5412 01  Ál ta lá nos ve gyész-
                    tech ni kus

52 5412 02  Drog- és to xi ko ló gi ai
                    tech ni kus

52 5499 10  Vegy ipa ri mi nõ ség biz to-
                    sít ási tech ni kus

09. Épí té szet szak ma cso port
Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 21-22.

He lye:
Hild Jó zsef Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la 
és Kol lé gi um
2400 Du na új vá ros, Ber csé nyi u. 8.

2500 Ft/fõ

10. 52 5801 01  Ma gas épí tõ tech ni kus

10. Könnyû ipar szak ma cso port
Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 20-21.

He lye:
Mo dell Di vat is ko la Ipar mû vé sze ti,
Ru ha- és Tex til ipa ri Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
1133 Bu da pest, Vág u. 12-14.

2500 Ft/fõ

11. 52 5411 08  Ru ha ipa ri tech ni kus

a) mo del le zõ

b) tech no ló gus

c) mar ke ting
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Ssz.
Szak ma-
cso port

Komp lex ta nul má nyi ver se nyek
A ver seny idõ pont ja és he lye Ne ve zé si

dí jakelõ dön tõ dön tõ

11. Fa ipar szak ma cso port

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 7-8.

He lye:
Szar vas Vá ros Köz ok ta tá si és Köz -
gyûj te mé nyi In téz mé nye

Vaj da Pé ter Gim ná zi u ma, Szak kö -
zép is ko lá ja és Kol lé gi u ma, Szé kely
Mi hály Szak kép zõ Is ko lá ja, Fõ téri
Ál ta lá nos Is ko lá ja és Óvo dá ja, 
Nyil vá nos Könyv tá ra
5540 Szar vas, Kos suth u. 5-7.

2500 Ft/fõ

12. 52 5411 10  Fa ipa ri tech ni kus

15. Ügy vi tel szak ma cso port
Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 2-3.

He lye: 

Su rá nyi End re Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
3700 Ka zinc bar ci ka, Iri nyi J. u. 1.

2500 Ft/fõ

13. Ide gen nyel vi ver seny cso port

54 3404 01  Ide gen nyel vi 
                    me ne dzser asszisz tens

54 3404 02  Ide gen nyel vi ügy in té zõ
                    tit kár

16. Ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti 
ad mi niszt rá ció szak ma cso port

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 15-17.

He lye:
Jend ras sik - Ve nesz Kö zép is ko la 
és Szak is ko la
8200 Veszp rém, Már ci us 15. u. 5.

2500 Ft/fõ
14. 52 345 03 0000 00 00 Lo gisz ti kai

                                    ügy in té zõ

15. 54 341 01 0000 00 00 Kül ke res ke-
                                   del mi üz let kö tõ

17. Ven dég lá tás-ide gen for ga lom 
ver se nyek

Ide je:
2009. feb ru ár
11. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ
is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 15-17.

He lye:
Jend ras sik - Ve nesz Kö zép is ko la 
és Szak is ko la
8200 Veszp rém, Már ci us 15. u. 5.

2500 Ft/fõ16. 52 7822 02  Ven dég lá tó tech ni kus

A ver se nye ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet szer ve zi és bonyolítja.

A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel ki adott Or szá gos Kép zé si Jegy zék szak ké pe sí té se i ben meg hir de tett ver se nyek: 

A ver se nyek dön tõ jén részt ve võ azon ta nu ló, aki az írás be li, gya kor la ti, il let ve szó be li ver seny ré szen el éri a ver seny -
ré szen meg sze rez he tõ pon tok 60%-át, je les osz tály za tot kap és az adott ver seny rész nek meg fe le lõ vizs ga rész le té te le alól 
men te sül a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 38. § (4) be kez dé se sze rint, a 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let 7. § (6) be -
kez dé se alap ján.

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott Or szá gos Kép zé si Jegy zék szak ké pe sí té se i ben meg hir de tett ver se nyek: 

A ver se nyek dön tõ jén részt ve võ azon ta nu ló, aki a szak ké pe sí tés vizs ga ré szé hez ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul
vizs ga fel ada ta it tel je sí tet te, és a szak mai kö ve tel mény mo dul ver seny ré szen meg sze rez he tõ pon tok 71%-át tel je sí tet te,
je les osz tály za tot kap és az adott ver seny rész nek meg fe le lõ szak mai kö ve tel mény mo dul le té te le alól men te sül a 20/2007. 
(V. 21.) SZMM ren de let 5. § (5) be kez dé se sze rint.

A vizs ga rész(ek) aló li men te sü lés rõl és a ver seny zõ ál tal el ért ered mény rõl ki ál lí tott, a Ver seny bi zott ság ál tal hi te le sí tett
Iga zo lás alap ján a szak ké pe sí tõ bi zo nyít ványt a ver seny zõ is ko lá ja mel lett mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság adja ki.
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Or szá gos Szak mai Ta nul má nyi Ver se nyek re (OSZTV) az NSZFI hon lap ján (www.nive.hu) ke resz tül le het ne vez ni.
A ne ve zé sek ha tár Ide je: 2009. ja nu ár 16. 

A ver se nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tást a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet a hon lap ján te szi köz zé
(www.nive.hu).

Te le fo non fel vi lá go sí tás kér he tõ NSZFI Ta nács adá si osz tá lyán, Ma gyar Szil via Anna ve ze tõ ta nács adó tól [06 (1) 434-5794].

A díj fi ze tést va la mennyi, az elõ dön tõ be ne ve zett ta nu ló után, a ne ve zés vissza iga zo lá sát kö ve tõ en a meg hir de tés sze -
rin ti dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá má ra, pos tai be fi ze tés sel vagy át uta lás sal kell tel je sí te ni. A be fi ze tés idõ pont ját, a
dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá mát, az NSZFI a hon lap ján köz zé te szi.

b) Szak tan tár gyi ver se nyek
A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a szak -

te rü le ten mû kö dõ ma gyar or szá gi, nap pa li rend sze rû kép zést foly ta tó - a ver seny sza bály zat ban meg ha tá ro zott - szak kép -
zõ is ko lák azon ta nu lói szá má ra, akik nek ren des szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tan évé nek má jus-jú ni u si vizsgaidõ -
szakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Ver seny cso por tok
A ver seny idõ pont ja és he lye Ne ve zé si

dí jakelõ dön tõ dön tõ

1. Gya kor ló cé gek szak mai 
ver se nye
(Tan iro dai ver seny) Ide je:

2009. feb ru ár 12. 15 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 2-3.

He lye:
Su rá nyi End re Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um
3700 Ka zinc bar ci ka, 
Iri nyi J. u. 1.

1000 Ft/fõ

2. „Vál lal ko zás és mi nõ ség”***
(Ifjú vál lal ko zók ver se nye vál lal -
ko zás, vál lal ko zás-gaz dál ko dá si
is me re tet ta nu lók szá má ra)

Ide je:
2009. feb ru ár 12. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. áp ri lis 2-3.

He lye:
Su rá nyi End re Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um
3700 Ka zinc bar ci ka, 
Iri nyi J. u. 1.

1000 Ft/fõ

3. Or szá gos Pro to koll ver seny
(Pro to koll is me re te ket ta nu lók
szá má ra)
ki vé tel 52340402 Pro to koll-ügy -
in té zõ szak ké pe sí tést ta nu lók

Ide je:
2009. feb ru ár 18.

He lye:
Szol no ki Ke res ke del mi és Ven -
dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko la

5000 Szol nok, Ká roly Ró bert út 2.

Keszt hely Vá ros ven dég lá tó, Ide -
gen for gal mi, Ke res ke del mi Szak -
kép zõ Is ko lá ja és Kol lé gi u ma
8360 Keszt hely, Már tí rok u. 1.

A thé né Ide gen for gal mi, 
In for ma ti kai és Üz let em ber kép zõ
Szak kö zép is ko la
1073 Bu da pest, Er zsé bet krt. 7.

Ide je:
2009. már ci us 16-17.

He lye:
Krú dy Gyu la Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
8600 Sió fok, Koch Ró bert u. 8.

1000 Ft/fõ
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Ssz. Ver seny cso por tok
A ver seny idõ pont ja és he lye Ne ve zé si

dí jakelõ dön tõ dön tõ

Char les Bab ba ge AUTOCAD
(Gé pé szet szak ma cso port 
tech ni kus szak ké pe sí té sei) Ide je:

2009. feb ru ár 12. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. már ci us 30-31.

He lye:
Bán ki Do nát Szak kö zép is ko la 
és Gim ná zi um
2400 Du na új vá ros, 
Ber csé nyi út 2.

2500 Ft/fõ4. Komp lex cso port*

5. Tan tár gyi cso port

6. In ven tor

7. Pne u ma ti ka ver seny**
(Ipa ri pne u ma ti kát és hid ra u li kát
tan tár gyi kör nye zet ben ta nu lók
szá má ra)

Ide je:
2009. feb ru ár 13. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. már ci us 26-27.

He lye:
To ka ji Me zõ gaz da sá gi 
Szak kép zõ Is ko la
3910 To kaj, Tar ca li u. 52.

2500 Ft/fõ

8. Or szá gos Elekt ro ni kai 
Konst ruk ci ós ver seny**
(Ipa ri elekt ro ni kát tan tár gyi 
kör nye zet ben ta nu lók szá má ra)

Do ku men tá ció be adá sá nak 
idõ pont ja:

2009. feb ru ár 23.

Ide je:
2009. már ci us 7.

He lye:
Pus kás Ti va dar Táv köz lé si 
Tech ni kum
1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

Ide je:
2009. áp ri lis 3-4.

He lye:
Pus kás Ti va dar Táv köz lé si 
Tech ni kum
1097 Bu da pest, Gyá li út 22.

2500 Ft/fõ

9. Or szá gos Mik ro ve zér lõ 
Al kal ma zói ver seny
(Elekt ro ni kát tan tár gyi kör nye -
zet ben ta nu lók és Elekt ro tech ni -
ka-elekt ro ni ka szak ma cso port
ta nu lói szá má ra)

Ide je:
2009. feb ru ár 12. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. már ci us 26-27.

He lye:
Jed lik Ányos Gép ipa ri 
és In for ma ti kai Kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
9021 Gyõr, Szent Ist ván út 7.

2500 Ft/fõ

10. Pat tan tyús Or szá gos Szá mí tó -
gé pes Nyom ta tott-áram kör
Ter ve zõ Ver seny**
(Elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka szak -
macsoport szak ké pe sí té sei és az

52 5499 01  Au to ma ti zá lá si 
                    tech ni kus,

52 5423 03  Ipa ri in for ma ti kai
                    tech ni kus szak ké pe-
                    sí té sek)

Ide je:
2009. feb ru ár 13. 13 óra

He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2009. már ci us 19-20.

He lye:
Pat tan tyús Á. Géza Ipa ri 
Szak kö zép is ko la és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva út 70.

2500 Ft/fõ

Leg rand „Vil la mos sze re lé si”
komp lex ver seny****

Ide je:
Kü lön ér te sí tés sze rint

Ide je:
2009. áp ri lis 16-17.

He lye:
Leg rand Észak ke let-Ma gyar-
or szá gi Ok ta tá si és Kép zé si 
Köz pont 

3300 Eger, Rá kó czi u. 2.

(Wig ner Jenõ Mû sza ki, In for ma -
ti kai Kö zép is ko la és Kol lé gi um)

díj ta lan

11. 52 5422 01  Elekt ro tech ni kai
                    tech ni kus

52 5422 02  Erõs ára mú elekt ro-
                    ni kai tech ni kus
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A ver se nye ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si 
In té zet szer ve zi és bo nyo lít ja.

A ver se nyek dön tõ jén részt ve võ ta nu lók a 20/2007.
(V. 21.) SZMM ren de let 38. § (4) be kez dé se sze rint, a
26/2001. (VII. 27.) OM ren de let 7. § (6) be kez dé se alap ján 
men te sül nek a vizs ga vagy vizs ga rész le té te le alól:

- a szak mai vizs ga el mé le ti vizs ga ré sze alól men te sül és
je les osz tály za tot kap az aláb bi szak ké pe sí té sek azon vég -
zõs ta nu ló ja, aki az írás be li, il let ve szó be li ver seny ré szen
el éri a ver seny ré szen meg sze rez he tõ pon tok 60%-át:

 52 5432 07 Fém ipa ri anyag tech ni kus, 52 5442 02 Gé -
pész tech ni kus, 52 5442 03 Gép gyár tás-tech no ló gus
tech ni kus, 52 5442 04 Gép ipa ri szá mí tás tech ni kai
techni kus, 52 5443 01 Acél és fém szer ke ze ti tech ni kus,

 52 5442 05 Gép szer kesz tõ tech ni kus, 52 5499 01 Au -
to ma ti zá lá si tech ni kus (gé pé szet szak irány)

- a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré sze alól men te sül
és je les osz tály za tot kap az aláb bi szak ké pe sí té sek azon
vég zõs ta nu ló ja, aki a gya kor la ti ver seny ré szen el éri a ver -
seny ré szen meg sze rez he tõ pon tok 60%-át.

 Pne u ma ti ka ver seny: 52 5499 01 Au to ma ti zá lá si
tech ni kus (gé pé szet szak irány), 52 5442 07 Ve zér lés- 
és sza bá lyo zás tech ni kai tech ni kus

 Or szá gos Elekt ro ni kai Konst ruk ci ós ver seny: 52 5423 06
Me chat ro ni kai tech ni kus, 52 5423 02 Ipa ri elektro -
nikai tech ni kus, 52 5423 01 Hír adás ipa ri tech ni kus,
52 5423 03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus

 Pat tan tyús Or szá gos Szá mí tó gé pes Nyomtatott-áram -
kör Ter ve zõ Ver seny: 52 5499 01 Au to ma ti zá lá si
tech ni kus (elekt ro ni kai szak irány), 52 5423 02 Ipa ri
elekt ro ni kai tech ni kus, 52 5423 01 Hír adás ipa ri tech -
ni kus, 52 5423 03 Ipa ri in for ma ti kai tech ni kus.

- a szak mai vizs ga aláb bi vizs ga tan tár gya(i) alól men te -
sül és je les osz tály za tot kap a kö vet ke zõk ben fel so rolt
szak ké pe sí té sek azon vég zõs ta nu ló ja, aki el éri a ver seny
dön tõ jén a meg sze rez he tõ össz pont szám 60%-át: 

 52 3432 03 Vál lal ko zá si ügy in té zõ (Vál lal ko zás gaz -
dál ko dá si is me re tek - gya kor la ti-írás be li vizs ga); 

 52 3432 04 Pénz ügyi-szám vi te li ügy in té zõ (Vál lal -
ko zás gaz dál ko dá si is me re tek - gya kor la ti-írás be li
vizs ga); 

 54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I. (Gaz da sá gi is -
me re tek - írás be li - szó be li vizs ga); 

 52 4641 02 Gaz da sá gi in for ma ti kus II. (Gaz da sá gi is -
me re tek - írás be li - szó be li vizs ga); 

 52 6222 10 Sü tõ- és cuk rász tech ni kus (Gaz da sá gi,
szer ve zé si is me re tek - írás be li - szó be li vizs ga); 

 54 3404 02 Ide gen nyel vi ügy in té zõ tit kár (Gaz da sá gi
is me re tek, jogi is me re tek - szó be li vizs ga).

- a szak mai vizs ga el mé le ti és gya kor la ti vizs ga ré sze
alól men te sül és je les osz tály za tot kap az aláb bi szak ké pe -
sí té sek azon vég zõs ta nu ló ja, aki az írás be li, gya kor la ti, il -
let ve szó be li ver seny ré szen el éri a ver seny ré szen meg sze -
rez he tõ pon tok 60%-át. 52 5422 01 Elekt ro tech ni kai tech -
ni kus, 52 5422 02 Erõs ára mú elekt ro tech ni kai tech ni kus.

Szak tár gyi ver se nyek re az NSZFI hon lap ján
(www.nive.hu) ke resz tül le het ne vez ni. A ne ve zé sek
ha tár ide je: 2009. ja nu ár 16.

A ver se nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tást a Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, a hon lap ján te szi
köz zé (www.nive.hu). Te le fo non fel vi lá go sí tás kér he tõ az
NSZFI Ta nács adá si osz tá lyán, Ma gyar Szil via Anna ve -
zetõ ta nács adó tól [06 (1) 434-5794].

A díj fi ze tést va la mennyi, az elõ dön tõ be ne ve zett ta nu ló
után, a ne ve zés vissza iga zo lá sát kö ve tõ en a meg hir de tés
sze rin ti dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá má ra, pos tai be fi -
ze tés sel vagy át uta lás sal kell tel je sí te ni. A be fi ze tés idõ -
pont ját, a dön tõt ren de zõ is ko la szám la szá mát, az NSZFI a
hon lap ján köz zé te szi.

K ö z  l e  m é n y

Szak ma ki vá ló ta nu ló ja 
(SZKTV) és ifjú szak em be rek ver se nyé re

a 2008/2009. tan év re 
(SZMM felhívás)

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a Ma gyar Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma rá val (MKIK) kö zö sen, az MKIK-nak
gon do zás ra át adott szak ké pe sí té sek ben a nap pa li rend sze -
rû kép zést foly ta tó szak kép zõ is ko lák vég zõs ta nu lói szá -
má ra, az aláb bi ak sze rint hir de ti meg a Szak ma Ki vá ló Ta -
nu ló ja Ver senyt.

Az MKIK ál tal 2008-ban meg ren de zett SZKTV-hez
(Szak ma Sztár Fesz ti vál) - fel hasz ná lók és az is ko lák igé -
nye i nek meg fe le lõ en- az aláb bi cé lok kal, né hány vál to zást 
kí vá nunk be ve zet ni a ko ráb bi évek hez ké pest.

A ver seny fõ cél ki tû zé sei: 

- A ma gyar szak kép zés szín vo na lá nak eme lé se, a szak -
kép zés ered mé nye i nek be mu ta tá sa szé les kör ben.

- A vég zõs ta nu lók, és az is ko lá ik (tá gab ban a ma gyar szak -
kép zés sel) szak mai meg fe lel te té se a gaz da ság igé nye i nek és
el vá rá sa i nak. 

- A szak kép zés ben részt vevõ te het sé ges ta nu lók szá má -
ra a je len le gi nél szé le sebb kör ben a meg mé ret te tés és a ki -
emel ke dõ ered mé nyek el éré si le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa. 

- A gya kor la ti szint vizs ga sze re pé nek erõ sí té se, a dön tõ -
re to vább vitt pont szá mok ba a szint vizs gán el ért pont szá mok
is be szá mí tás ra ke rül nek.

- A „fi zi kai szak mák” tár sa dal mi presz tí zsé nek és vonz -
ere jé nek nö ve lé se a szak mun kás pá lya mo dell be mu ta tá sa,
nép sze rû sí té se ré vén. Pá lya vá lasz tás és pá lya ori en tá ció
elõ se gí té se.

- Új, kö tet len for mák kal a ver seny fesz ti vál jel le gé nek
erõ sí té se.

- Élet sze rû, gya kor lat ori en tált, kom pe ten ci á kat mérõ fel -
adat so rok be ve ze té se.
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Az SZKTV a részt ve võ fi a ta lok szá má ra a kö vet ke zõ elõ -
nyö ket nyújt ja:

- A mé rés a gya kor lat ori en tált és a kom pe ten ci á kat mérõ
fel ada tok kal tör té nik, me lyek biz to sít ják a tény le ges szak mai
kom pe ten ci ák ki bon ta koz ta tá sát. 

- A ver se nyen való rész vé tel in gye nes.

- Az SZKTV-t ki egé szí ti a ko ráb ban vég zett ifjú szak -
mun ká sok szak mai ver se nye, mely a WorldS kills és az
EuroSki lls elõ vá lo ga tó ver se nye is egy ben.

Az MKIK a szer ve zés fo lya mán együtt kí ván mû köd ni
min den olyan, a szak kép zés ben érin tett szer ve zet tel, aki a
mi nõ sé gi szak kép zés iránt el kö te le zett. Mint egy er nyõ
szer ve zet ként or ga ni zál ni kí ván ja az SZKTV-t és a hoz zá
kap cso ló dó ren dez vé nye ket. 

Az MKIK szer ve zé sé ben a te rü le ti ka ma rák köz re mû -
kö dé sé vel - a há ló zat sze rû mû kö dés biz to sít ja va la -
mennyi me gye szék he lyen - az írás be li elõ dön tõk le bo -
nyo lí tá sát. 

A le bo nyo lí tás kor a pár tat lan ság és az esély egyen lõ ség
ma xi má li san ér vé nye sül ni tud, hi szen a le he tõ leg na gyobb 
kont roll, a nyil vá nos ság biz to sí tá sá val tör té nik.

Kö zös ered mény hir de tés: 2009. áp ri lis 24.

Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver seny

A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra nem kér ne ve -
zési dí jat a ta nu lók után.

A ver seny re je lent kez ni a ki adott je lent ke zé si lap ki töl -
té sé vel le het, me lyet az is ko la igaz ga tó já nak egyet ér tõ, tá -
mo ga tó kí sé rõ le ve lé vel együtt kell a te rü le ti leg il le té kes
ke res ke del mi és ipar ka ma rá hoz el ju tat ni.

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 12. (Pos tai bé lyeg zõ dá tu ma.)

A ver seny idõ pont ja és he lye

Elõ dön tõ

He lye: a te rü le ti leg il le té kes ke res ke del mi és ipar ka ma rák
szék he lyei:

11. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 915

Te rü le ti Ka ma ra
Irán yító-

szám
Cím

Szak kép zé si 
igaz ga tó/ve ze tõ

neve
E-mail cím Te le fon Fax

Bács-Kis kun Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

6000 Kecs ke mét, 
Ár pád krt. 4.

Gál Ka ta lin bkmkik@mail.da ta net.hu 76/501-530, 
501-531

76/501-538

Bé kés Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

5600 Bé kés csa ba, 
Pen za lkt. 5.

Mé szá ros né
Sza bó Anna

anna.sza bo@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu

66/324-976/104 66/324-976/104

Bor sod-Aba új-Zemp lén
Me gyei Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

3525 Mis kolc,
Szent pá li u. 1.

Tár sy Jó zsef tar sy.jo zsef@bo kik.hu 46/501-094 46/501-099

Bu da pes ti
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

1016 Bu da pest, 
Krisz ti na krt. 99.

Ta kács Il di kó lo csai.kal man ne@bkik.hu 1/488-2170,
1/488-2167

1/488-2171

Csong rád Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

6721 Sze ged, 
Pá ri zsi krt. 8-12.

Gál Zsu zsan na gal.zsu zsa@csmkik.hu 62/486-987/171 62/ 426-149

Fej ér Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

8000 Szé kes fe hér vár,
Hosszú sé ta tér 4-6.

Kõ vá ri Lász ló fmkik@ fmkik.hu 22-510-319 22/510-312

Gyõr-Mo son-Sop ron
Me gyei Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

9021 Gyõr,
Szent Ist ván út 10/A.

Pá lis Fe renc pa lis fe renc@gymskik.hu 96/520-224 96/520-291

Haj dú-Bi har Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

4025 Deb re cen, 
Pe tõ fi tér 10.

Kon tér Má ria kon ter.ma ria@hbkik.hu 52/500-719 52/500-720

He ves Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

3300 Eger, 
Fa is ko la út 15.

File Sán dor san dor.file@hkik.hu 36/429-612/115 36/312-989

Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

5000 Szol nok, 
Ver seg hy  park 8.

Sza bó Zol tán sza boz@jnszmkik.hu;
szak kep zes@jnszmkik.hu

56/510-622 56/370-005



Te rü le ti Ka ma ra
Irán yító-

szám
Cím

Szak kép zé si 
igaz ga tó/ve ze tõ

neve
E-mail cím Te le fon Fax

Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

2800 Ta ta bá nya, 
Fõ tér 36.

Cser jé si Jó zsef kem kik@kem kik.hu 34/513-019,
34/513-010/33

34/316-259

Nóg rád Me gyei
Ke res   -ke del mi 
és Ipar ka ma ra

3100 Sal gó tar ján,
Al kot mány út 9/a.

Er dei György né nkik@nkik.hu
er de i ne@nkik.hu

32/520-867 32/520-862

Pécs-Ba ra nyai
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

7625 Pécs, 
Dr. Ma jo  ros sy 
I. u. 36.

Csé fal vay Ág nes acse fal vay@pbkik.hu 72/507-114 72/507-108

Pest Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

1056 Bu da pest, 
Váci u. 40.

Sza bó né 
Zé man Má ria 

szak kep zes@pmkik.hu 331-0109 331-0109

So mo gyi
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

7400 Ka pos vár, 
Anna u. 6. I. em.

Ku rucz Já nos jku rucz@skik.hu 82/501-042 82/501-046

Sza bolcs-Szat már-
Be reg Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

4400 Nyír egy há za,
Szé che nyi u. 2.

Szo kol Ti bor szo kol ti bor@in vest.hu 42/421-423 42/311-750

Tol na me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

7100 Szek szárd, 
Arany J. u. 23-25.

Hága Lász ló haga@tmkik.hu 74/529-254 74/411-456

Vas Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

9700 Szom bat hely,
Hon véd tér 2.

Hé ger Ist ván he ger.ist van@vmkik.hu 94/506-643 94/316-936

Veszp rém Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

8200 Veszp rém, 
Bu da pest út 3.

Gu bi cza Zsa nett gu bi cza.zsa nett@veszp re 
mi ka ma ra.hu 

88/429-008 88/412-150

Zala Me gyei
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

8900 Za la eger szeg, 
Pe tõ fi u. 24.

Ful lér né 
Ver ger Re ná ta

zmkik@zmkik.hu 92/550-521 92/550-525

Sop ro ni Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra

9400 Sop ron, 
Deák tér 14.

Dr. Da rázs
An dor   

da razs-svkik@fre e ma il.hu 99/523-581 99/523-581

Du na új vá ro si
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

2400 Du na új vá ros
La ti no vits Z. u. 10.

Fü löp Ilo na dkik@dkik.hu 25/402-601 25/411-601

Nagy ka ni zsai
Ke res ke del mi 
és Ipar ka ma ra

8800 Nagy ka ni zsa, 
Szent Imre u. 5.

Dr. Ba logh Imre szak kep zes@nak kik.hu
nak kik@nak kik.hu

93/516-670 93/516-670
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SZKTV ver seny cso por tok, szak ké pe sí té sek és az írás -
beli elõ dön tõ idõ pont jai

Kez dés idõ pont ja: egy sé ge sen 10.00 óra.

2009. ja nu ár 26.
51 7812 01 Koz me ti kus

2009. ja nu ár 27.
33 5262 01 Asz ta los
33 5272 01 Bõr dísz mû ves

2009. ja nu ár 28.
33 5276 05 Nõi ru ha-ké szí tõ
33 5276 01 Fér fi ru ha-ké szí tõ
31 521 24 1000 00 00 Szer ke zet la ka tos

2009. ja nu ár 29.
31 521 11 0000 00 00 He gesz tõ

2009. ja nu ár 30.
52 341 05 1000 00 00 Ke res ke dõ 

2009. feb ru ár 2.
33 5216 03 Vil lany sze re lõ
33 5262 06 Kár pi tos
31 582 17 0000 00 00 Te tõ fe dõ

2009. feb ru ár 3.
31 582 09 0010 00 00 Épü let gé pé sze ti csõ há ló zat- és

be ren de zés-sze re lõ (ez alatt ért jük még: Gáz-ve ze ték- és
ké szü lék sze re lõ, Víz ve ze ték- és köz pon ti fû tés-sze re lõ),



31 521 08 0010 00 00 Gép gyár tó-so ri gép ke ze lõ, gép -
sze re lõ (ez alatt ért jük még: Au tó gyár tó, Ház tar tá si gép -
gyártó),

2009. feb ru ár 4.
31 521 10 1000 00 00 Gép la ka tos
33 521 08 0000 00 00 Szer szám ké szí tõ

2009. feb ru ár 5.
31 5216 14 Kõ mû ves

2009. feb ru ár 6.
31 5216 06 Épü let bur ko ló
33 5216 01 Ács-áll vá nyo zó

2009. feb ru ár 9.
31 5216 17 Szo ba fes tõ-má zo ló és ta pé tá zó
33 522 02 0000 00 00 Hû tõ- és klí ma be ren de zés-sze re -

lõ, kar ban tar tó (ez alatt ért jük még: Szel lõ zõ- és klí ma be -
ren de zés-sze re lõ)

2009. feb ru ár 10.
33 7812 01 Fod rász

2009. feb ru ár 12.
33 7826 02 Sza kács

2009. feb ru ár 13. 
33 7822 01 Pin cér

2009. feb ru ár 16.
33 7826 01 Cuk rász 

Dön tõ idõ pont ja: 2009. áp ri lis 22–24.

Dön tõ he lye: HUNGEXPO Vá sár és Rek lám Zrt. 1101 Bu -
dapest, Al ber tir sai út 10. (Expo tér 1.)

A ver se nye ket a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra a
te rü le ti ka ma rák rész vé te lé vel szer ve zi és bo nyo lít ja.

A ver se nyen részt ve võ azon ta nu ló, aki az írás be li, a
gya kor la ti il let ve a szó be li ver seny ré szen (mo dul rend -
sze rû szak ké pe sí tés ese tén a vizs ga te vé keny sé gek bõl,
mo du lok ból) el éri a ver seny ré szen meg sze rez he tõ pon -
tok 60 %-át, je les osz tály za tot kap és az adott ver seny rész -
nek meg fe le lõ vizs ga rész le té te le alól men te sül a 26/2001.
(VII. 27.) OM ren de let 7. § (6) il let ve a 20/2007. (V. 21.)
SZMM ren de let 5. § (5) be kez dé se alap ján. 

A vizs ga rész(ek) (vizs ga te vé keny sé gek) aló li men te sü -
lés rõl és a ver seny zõ ál tal el ért ered mény rõl a Ma gyar Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra Iga zo lás meg kül dé sé vel ér te sí ti
- a ver seny bi zott ság ér té ke lé se alap ján - a ver seny zõ is ko -
lá ját. A szak ké pe sí tõ bi zo nyít ványt az Iga zo lás alap ján a
ta nu ló is ko lá ja mel lett mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság
adja ki.

A ver se nyek kel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás és
tá jé koz ta tás kér he tõ:

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, Ok ta tá si Igaz ga -
tó ság Kal már Zsolt (1055 Bu da pest, Kos suth L. tér 6-8.
Te le fon: 474-5136 )

E-ma il: kal mar@mkik.hu ; In ter net: www.szak masz tar.hu

Ifjú Szak em be rek ver se nye

A ver seny cél ja:

Az MKIK az el múlt év ti zed ben je len tõs mér ték ben já -
rult hoz zá a szak kép zés fej lesz té sé hez és az ok ta tás mi nõ -
sé gé nek ja ví tá sá hoz ab ból a fel is me rés bõl ki in dul va, hogy
a kor sze rû is me re tek kel és nap ra kész tu dás sal ren del ke zõ
mun ka erõ meg ha tá ro zó sze rep lõ je a ha té ko nyan mû kö dõ
gaz da ság nak.

A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra a kö vet ke zõ
szak mai te rü le te ken tart ja meg az elõ vá lo ga tó ver seny
dön tõ jét:

- Vil lany sze re lõ,

- Sza kács.

A dön tõ a 2009-ben meg ren de zés re ke rü lõ WorldS kills
ver se nyen való rész vé tel elõ vá lo ga tó ver se nye is egy ben.

 A ha zai ver seny zõ ket ki vá lasz tó ver senyt a Ma gyar Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra szer ve zi.

A ver seny re azok je lent kez het nek, akik az adott nem -
zet kö zi ver seny idõ pont já ban (WorldS kills 2009, Euro -
Skills 2010) még nem töl tik be a 22. élet évü ket és meg fe le lõ
szin tû an gol nyelv tu dás sal ren del kez nek. 

A nyelv tu dás fel mé ré sé nek ered mé nye alap ján ke rül nek 
a szak mai ver seny re be hí vás ra a ver seny zõk.

A 2009. áp ri lis 22-23-án meg ren de zés re ke rü lõ ver se -
nyen - a nyelv tu dás fel mé ré se alap ján leg si ke re sebb ver -
seny zõk - a gya kor la ti fel ada tok vég re haj tá sán mé rik össze 
tu dá su kat, fel ké szült sé gü ket.

A je lent ke zé si ha tár idõ: 2009. ja nu ár 30. (Pos tai bé -
lyeg zõ dá tu ma.)

Dön tõ ver seny idõ pont ja: 2009. áp ri lis 22-23.

A ver seny hely szí ne: HUNGEXPO Vá sár és Rek lám Zrt.

A dön tõ re írás ban kell je lent kez ni a ver seny
(www.szak masz tar.hu) és az MKIK (www.mkik.hu) hon -
lap já ról le tölt he tõ adat la pon. 

A ver se nyek kel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás és
tá jé koz ta tás kér he tõ:

Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, Ok ta tá si Igaz ga -
tó ság Kal már Zsolt (1055 Bu da pest, Kos suth L. tér 6-8.
Te le fon: 474-5136 )

E-ma il: kal mar@mkik.hu; In ter net: www.szak masz tar.hu
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TÁJÉKOZTATÁSOK

T á  j é  k o z  t a  t á s

a Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké rõl 

A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ügy kö rét érin tõ szak te rü le te ken a 10/2003. (VII.31.) FMM ren de let 5. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Mun -
ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké nek kiegészítése 2008. október

Név-
jegy zék

sor szá ma

Elõ zõ 
en ge dély
sorszá ma

Szak ér tõ neve El ér he tõ sé gi címe Te le fon 
Szak te rü let, és azon be lü li 

rész te rü let(ek)

En ge dély 
ér vé nyes sé gi

ide je

Név jegy zék bõl
tör lés 

idõ pont ja

26.  Dr. Kiss Sán dor 1125 Bu da pest, Szar vas G. u. 8/b. 3942-134 H/Mun ka ügyi vi ták ke ze lõ je 1, 2, 3, 4 2013.10.31.  

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2013.10.31.  

551.  Bor bély Zsu zsan na 1107 Bu da pest, Som fa köz 12. 30/241-2090 J/Fel nõtt kép zés 4, 5 2013.10.31.  

552.  El no ur Abd Alla
Szil vesz ter

1173 Bu da pest, Bé la vár u. 83. 20/934-0493 J/Fel nõtt kép zés 1, 3, 6 2013.10.31.  

553.  Ko lo zsi Ág nes 2360 Gyál, Pe tõ fi út 81. 30/822-8178 J/Fel nõtt kép zés 2, 6 2013.10.31.  

554.  Dr. Ben kõ Er zsé bet 1132 Bu da pest, Csa ná dy u. 4/b. 340-1830 K/Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 4, 5, 6 2013.10.31.  

555.  Dr. Kiss György Já nos 1151 Bu da pest, Est haj nal u. 80. 20/372-9300 K/Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 5, 6 2013.10.31.  

556.  Top lak Tí mea 8900 Za la eger szeg, Vi rág szer u. 19. 30/237-7043 K/Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 5 2013.10.31.  

557.  Dr. Tor ma Al bert 2081 Pi lis csa ba, Kos suth L. u. 2. 20/464-5104 K/Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció 1, 2, 3, 4, 5, 6 2013.10.31.  

558.  He ge dûs Mi hály 6050 La jos mi zse, Batt hy ány út 9. 30/938-4847 B/Mun ka dí ja zás, bér rend szer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2013.10.31.  

      C/Mun ka erõ-pi a ci ta nácsadás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2013.10.31.  

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 5 2013.10.31.  

Bu da pest, 2008. ok tó ber 31.
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Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes

sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le tõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

szolgáltatási díjról szóló
13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let sze rint ki adott

EK-tí pus ta nú sít vány köz zé té te lé rõl

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való
be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2008.
ok tó ber 09-én az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-típus -
tanúsítvány kiadásáról tájékoztatta. 

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat te szi köz zé:

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer ve zet: 
BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne -

vén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64.
Tel: 06 1/272-0011, Fax: 06 1/369-1058)

E-ma il: BIMEO@bi meo.hu
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 265-L/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

biz ton sá gi láb be li (I/B) 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: B0011(I/B)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 267-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Com fort+707

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 269-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma:

ENERGY+909, MOVER 910

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 271-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, na túr/zöld

szí nû, bõr/tex til kom bi ná ci ó jú védõkesztyû 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 160, 161, 162

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 272-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, na túr/zöld

szí nû, bõr/tex til kom bi ná ci ó jú, bõr te nyér folt tal el lá tott
védõkesztyû

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 170, 171,
172

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 273-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek és hideg ellen 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Po lar tech

408

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 274-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek és hideg ellen 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Ther mo nit

417

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 275-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Nit rost rip 

257

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 276-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Nit ro red

332

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 277-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: ACTIVE

300 145

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 278-K/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ve szé lyek ellen
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma:

NITROTECH 65

* * *
A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -

ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való
be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai
Szol gál ta tó Kft. 2008. ok tó ber 17-én az Or szá gos Mun ka -
vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez -
dé se szerinti EK-típustanúsítvány kiadásáról tájékoztatta. 
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Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat teszi közzé:

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer -
ve zet: 

Mádi és Tár sa Mû sza ki, Biz ton ság tech ni kai Szolgálta -
tó Kft. (rö vid ne vén: Mádi Kft.) (1155 Bu da pest, Dem -
binsz ky út 1., Te le fon/Fax: 306-3978,

E-ma il: ma di es tar sa@hu.in ter.net
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1556

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 1/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Di adem® FLG and

life Gu ard ter mék ca sa lád
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: FLG-30,

-50 So rolt rend szer, FLG-30, -50 Szo li ter rend szer,
FLG-30 Mi bol rend szer, FLG Fali horog

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 2/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Di adem® FLG so rolt 

sín rend szer
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: FLG so rolt 

sín rend szer

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 3/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: UVES VISUS vé dõ -

szem üveg család
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: UVEX

9134 METEOR/VISUS (cikk szám: 2008/03), UVEX

9158/VISUS (cikk szám: 2008/01), UVES 9168 RX/VISUS 
(cikk szám: 2008/02)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 4/2008

Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Ív- és láng ál ló kö -
peny, Ív- és láng ál ló mel les nad rág

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 60027,
60171

T á  j é  k o z  t a  t á s

ér vény te le ní tés 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 vé del mi Fel ügye lõ sé ge 
mun ka tár sá nak Ta kács Lász ló mun ka vé del mi felügye -
lõnek az

5-051214 szá mú fel ügye lõi

iga zol vá nya el ve szett.

Az 5-051214 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. ok -
tóber 22. nap já tól ér vény te len.
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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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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 Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû köny vét.

Az ol va só olyan tu do má nyos mun kát tar t a ke zé ben, amely nek leg fõbb tár gya a bün te tõ el já rá si jog, a bün te tõ el já rás és
 kisebb mér ték ben a kri mi na lisz ti ka. Így je le nik meg a bün te tõ el já rá si jog tu do má nyá nak és ko di fi ká ci ó já nak tör té ne te is.
Bócz End re több sí kon elem zi a bün te tõ el já rás tárgy kö re it. Az egyik a ko di fi ká ció- és tu do mány tör té ne ti as pek tus. Ezen 
be lül is mer te ti az 1808. évi fran cia kó de xek Eu ró pá ra ki ter je dõ ha tá sa it, ide ért ve az 1896. évi ma gyar Bûn vá di Per rend -
tar tást is. A mun ka kü lön ér de kes sé ge és ér té ke a ná lunk úgy szól ván is me ret len cá ri orosz ko di fi ká lás tör té ne té nek, az
1864. évi kó dex nek és elõz mé nye i nek be mu ta tá sa. 
A mû má sik ki ter jedt tárgy kö rét a nyo mo zás ad ja. A szer zõ rá mu tat itt olyan je len sé gek re, ame lyek nek rit kán jár tunk
utá na a jo gi elem zés so rán. Ilye nek pl. a nyo mo zás ról mint a bün te tõ el já rás ön ál ló sza ka szá ról val lott né ze tek, il le tõ leg
az azt ki fe je zõ in téz mé nyek.
A szer zõ az ügyész, a köz vád ló sze rep kö ré be szõ ve fog lal ko zik a bi zo nyí tás kér dé se i vel. Itt el sõ sor ban a fo gal mak
– mint a „bi zo nyí tás”, „tör té nés”, „tény”, „fel de rí tés” – tisz tá zá sá ra tö rek szik. Nem mu laszt ja el szó vá ten ni a bûn ügyi
tech ni ka je len tõ sé gét, a bi zo nyí tás ban vitt fej lesz tõ sze re pét és a kri mi na lisz ti kai kép zés hi á nyos sá ga it. Fi gyel met szen -
tel a nyo mo zás be li tény fel tá rás (bi zo nyí tás) ter je del mé nek. Fel hív ja a fi gyel met a nyo mo zá si, vizs gá la ti sza kasz ban
 fenyegetõ egy ol da lú ság ve szé lye i re, fõ ként ar ra, hogy az ezt kö ve tõ dön tés be fo lyá so lá sá ra al kal mas.
Az ol va só ter mé sze te sen ma ga dön ti el, mit tar t a be mu ta tott mû bõl a leg ta nul sá go sabb nak. 

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ára 3990 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bócz End re

Bün te tõ el já rá si jo gunk ka land jai
Si ke rek, zá to nyok és var ga be tûk

cí mû, 224 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 3990 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

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

dr. Kon do ro si Fe renc–dr. Li ge ti Ka ta lin
szer kesz té sé ben

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû kö te tet

Az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat nak a tag ál la mi bün te tõ jo gok ra gya ko rolt ha tá sa rég óta fog lal koz tat ja a bün te tõ jog
 tudományát. Az in teg rá ci ó nak az el múlt év ti zed ben a bün te tõ ügyek te rü le tén be kö vet ke zett fel gyor su lá sá val az eu ró pai
jog  és a bün te tõ jog össze füg gé sé nek tu do má nyos prob lé má ja át ala kult az eu ró pai bün te tõ jog al kal ma zá sá nak gyakor -
lati, jog al ko tá si és jog al kal ma zá si kér dé sé vé. Az eu ró pai bün te tõ jog je len leg is di na mi ku san fej lõ dõ jog te rü let, kon túr -
jai és a tar tal ma fo lya ma to san vál to zik. Ép pen ezért ma ga az eu ró pai bün te tõ jog fo gal ma is sok ré tû, ma gá ban fog lal ja a
tag ál la mok bün te tõ anya gi és el já rá si jo gá nak har mo ni zá ci ó ját, va la mint a tag ál la mok kö zöt ti bün te tõ ügyek ben foly ta -
tott nem zet kö zi együtt mû kö dés fej lesz té sét. Az eu ró pai bün te tõ jog ezért a ha gyo má nyos bün te tõ jo gi szem lé let tel és fo -
gal mak kal nem min dig ra gad ha tó meg, meg ér té se új szem lé le tet kí ván. A ké zi könyv cél ja, hogy se gít se en nek az új
szem lé let nek a ki ala ku lá sát és a ha zai szak mai kö zön ség tá jé ko zó dá sát az eu ró pai bün te tõ jog ban.
Az eu ró pai bün te tõ jog nak je len leg négy te rü le te van, ame lyet a könyv vo nat ko zó ré szei mu tat nak be: az uni ós tag ál la mok
kö zöt ti bûn ügyi együtt mû kö dés (1. rész), a szup ra na ci o ná lis pu ni tív szank ci ók (2. rész), a tag ál la mok bün te tõ anya gi és el -
já rás jo gi ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó ja (3. rész), va la mint az eu ró pai alap jog vé de lem rend szer e (5. rész). 
A könyv tehát a ma gyar szak mai kö zön ség nek kí ván ja az eu ró pai bün te tõ jog fej lõ dé sét és cél ja it be mu tat ni, az eu ró pai
büntetõ jog sza bá lyo zá si te rü le te it és az uni ós nor má kat a ma gyar jog ba át ül te tõ ren del ke zé se ket fel vá zol ni. Olyan alap -
ve tõ is me re te ket tar tal maz, ame lyek min d a bün te tõ jog gal fog lal ko zó jog al kal ma zók, min d pe dig a jo gi ok ta tás szá má ra 
el en ged he tet le nek a 21. szá zad bün te tõ jog fej lõ dé sé nek kö ve té sé hez.

A kö tet 884 ol dal ter je del mû, ár a 8820 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû, 884 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 8820 fo rint 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): ..............................................................................................................................................

Utca, 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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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men -
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rövidített és egyszerûsített kivonata.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek mond -
ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét fon tos sá -
gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es nek a hang -
sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funkciót lá t el.
   Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi zo -
nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú el mé -
le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé dek szer -
kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 4305 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal terjedelmû ki ad ványt  (ár a: 4305 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): ..............................................................................................................................................

Utca, 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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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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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. 
HU ISSN 1589-2506

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.3478 - 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö -
lés sel).  Ér te sít jük to váb bá  Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye -
lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni. Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány -
szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes -
sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi
Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi

 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


