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Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét
a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2009. évi elõ fi ze té si ára ink ra!

TÁJÉKOZTATÁS

Tá jé koz tat juk Tisz telt Elõ fi ze tõ in ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl a Szo ci á lis Köz löny, 
va la mint a Mun ka ügyi Köz löny össze vo nás ra ke rül. 

Az új tár ca lap Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny cím mel fog meg je len ni és tar tal maz ni fog ja 
mind a szo ci á lis tár gyú, mind a mun ka jo gi tár gyú jog sza bá lyo kat, köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat.

Bí zunk ben ne, hogy a je len tõ sen bõ vebb tar ta lom mal, te ma ti zált szer kesz tés ben meg je le nõ köz löny 
to vább ra is szá mít hat ér dek lõ dé sük re.

A Szerkesztõség



JOGSZABÁLYOK

A Kormány
273/2008. (XI. 19.) Korm.

r e n  d e  l e  t e

a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi
ese ti ke re set-ki egé szí té sé nek má so dik üte mé rõl

A Kor mány – az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va, a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség -
ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 84. § (1) be kez -
dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a költ ség -
ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak át la gá ban a re ál ke re se -
tek 2007. évi szint jé nek 2008. évi meg õr zé se cél já ból a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a költ ség ve té si szer vek nél fog lal -
koz ta tot tak 2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé re, va la -
mint a fe de ze tét ké pe zõ tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: tá mo -
ga tás) fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra ter jed ki.

(2) A köz pon ti költ ség ve tés a tá mo ga tást a Ma gyar
Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi
CLXIX. tör vény 4. § (1) be kez dé sé ben meg je lölt cél tar ta -
lék ter hé re az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint ese ti
ke re set-ki egé szí tés jog cí men nyújt ja a köz pon ti, a tár sa da -
lom biz to sí tá si, a köz tes tü le ti, az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti költ ség ve té si szer vek (a to váb bi ak ban együtt:
köz pon ti költ ség ve té si szerv), a he lyi ön kor mány za tok, a
te le pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok, va -
la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb biakban
együtt: he lyi ön kor mány zat) ré szé re. 

(3) Tá mo ga tás il le ti meg a (2) be kez dés sze rin ti igény -
jogosultakat:

a) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, 

b) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény,

c) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény,

e) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló 1997. évi
LXVII. tör vény,

f) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jogviszo -
nyáról szó ló 1997. évi LXVIII. tör vény,

g) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény, va la mint

h) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör -
vény Har ma dik Ré sze XII. fe je ze té nek 
ha tá lya alá tar to zó fog lal koz ta tot tak után, a pré mi um évek
prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról
szó ló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján fog lal koz ta tot tak
ki vé te lé vel (a to váb bi ak ban együtt: fog lal koz ta tot tak).

2. §

(1) A fog lal koz ta tott az ese ti ke re set-ki egé szí tés re a
2008. no vem ber hó nap ra járó il let mény ki fi ze té sé vel egy -
ide jû leg a 2008. no vem ber 1-jén fenn ál ló – az 1. § (3) be -
kez dés sze rin ti – jog vi szo nya alap ján jo go sult a (2)–(5) be -
kezdésben fog lalt fel té te lek kel.

(2) Brut tó 20 000 fo rint ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go -
sult az a fog lal koz ta tott, aki az aláb bi fel té te lek nek meg -
felel:

a) 2008. no vem ber 1-jén költ ség ve té si szerv vel tel jes
mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban állt, és

b) a jog vi szo nya költ ség ve té si szerv vel 2008. ja nu ár
1-je és 2008. no vem ber 1-je kö zött fo lya ma to san fenn állt,
ide ért ve azt az ese tet is, ha az 1. § (3) be kez dé se sze rin ti
több jog vi szo nya állt fenn 2008. ja nu ár 1-je és 2008. no -
vem ber 1-je kö zött egy mást kö ve tõ en, meg sza kí tás nél kül, 
to váb bá 

c) a jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és 2008. no vem ber
1-je kö zött nem szü ne telt – a ren des sza bad ság, va la mint a
szü lé si sza bad ság mi at ti jog vi szony-szü ne te lés idõtar -
tamát be nem szá mít va – össze sen 120 nap nál hosszabb
ide ig. 

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ti ke re set-ki -
egé szí tés ará nyos ré szé re jo go sult az a 2008. no vem ber
1-jén tel jes mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban álló fog lal koz ta tott, aki nek költ ség ve té si szerv -
nél fo lya ma to san fenn ál ló egy – vagy a (2) be kez dés
b) pont ja sze rint több – jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-jét kö -
ve tõ en ke let ke zett. Az arány szá mot a jog vi szony 2008.
no vem ber 1-jé ig nap tá ri na pok ban fenn ál ló idõ tar ta ma és a 
306 nap há nya do sa ként kell meg ha tá roz ni.

(4) Az a fog lal koz ta tott, aki nek a jog vi szo nya (2) vagy
(3) be kez dés sze rin ti idõ tar ta ma – a ren des sza bad ság, va -
la mint a szü lé si sza bad ság mi at ti szü ne te lé sek nél kül –
össze sen 120 nap nál hosszabb ide ig szü ne telt, az ese ti ke -
re set-ki egé szí tés nek a mun ka vég zés idõ tar ta má val ará -
nyos ré szé re jo go sult. Az arány szá mot a jog vi szony 2008.
no vem ber 1-jé ig fenn ál ló, szü ne te lés sel nem érin tett nap -
tá ri nap ja i nak szá ma és a 306 nap há nya do sa ként kell meg -
ha tá roz ni.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti összeg mun ka idõ vel ará -
nyos ré szé re jo go sult a 2008. no vem ber 1-jén rész mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott sze mély.    

(6) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nem rend sze res jö ve de -
lem nek mi nõ sül, és a költ ség ve té si rend sze rint egyéb
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mun ka vég zés hez kap cso ló dó jut ta tás ként kell el szá mol ni.
A ki fi ze tés a sta tisz ti kai el szá mo lá sok ban mun ka vi szony -
ból szár ma zó nem rend sze res ke re se ti elem ként a ke re set
ré szét ké pe zi. 

3. §

(1) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nek a tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sá nál fi gye lem be vett fog lal koz ta tot tan kén ti össze ge
brut tó 20 000 fo rint.

(2) A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa 
a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél – ide nem ért ve

az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer -
ve ket – a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal fel mért lét szám,

b) a he lyi ön kor mány za tok ese té ben a köz szfé ra te rü le -
tén dol go zók 2008. évi il let mény eme lé sé nek és egyéb sze -
mé lyi célú ki fi ze té se i nek tá mo ga tá sá ról szó ló 49/2008.
(III. 14.) Korm. ren de let vég re haj tá sa so rán fel mért 2008.
ja nu ár 1-jei sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám, 

c) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal fenn tar -
tott költ ség ve té si szer vek ese té ben a költ ség ve té si szer -
vek nél fog lal koz ta tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl
 szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let 3. § (4) bekez -
dése sze rin ti lét szám 
és az (1) be kez dés sze rin ti mér ték mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lé kok kal nö velt össze ge alap ján tör té nik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás – a 2. §-ban fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel – ki zá ró lag az ese ti kereset-
 kiegészítés és az ah hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

4. §

Ha az ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go sul tak szá ma ma -
ga sabb a tá mo ga tás ki szá mí tá sá nál ala pul vett lét szám nál,
ak kor a ki fi ze ten dõ össze get a köz pon ti költ ség ve té si
szerv, he lyi ön kor mány zat – a tá mo ga tás sal tör té nõ 5–6. §
sze rin ti el szá mo lá sig – meg elõ le ge zi. Ala cso nyabb lét -
szám ese tén a több let tá mo ga tás – ka mat men tes – vissza -
fizetésére az el szá mo lás so rán ke rül sor.

5. §

Köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az e ren de let alap -
ján járó több let tá mo ga tás el szá mo lá sa a 2008. évi elõ -
irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben tör té nik.  

6.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok nak a Ma gyar Ál lam kincs -
tár – az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um ál tal utal vá nyo zott
és 2008. no vem ber 20-áig át adott – te le pü lés so ros lis ta
alap ján 2008. no vem ber 24-éig fo lyó sít ja a tá mo ga tást,

ebbõl kü lön be mu tat va az Egész ség biz to sí tá si Alap ál tal
fi nan szí ro zott költ ség ve té si szer ve ket meg il le tõ össze get.

(2) A he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ ese ti kereset-
 kiegészítés köz ter hei a kö vet ke zõ havi net tó fi nan szí ro zás
ke re té ben ke rül nek el szá mo lás ra.

(3) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a 2008. évi zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba és 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti. 

(2) 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti a költ ség ve té si 
szer vek nél fog lal koz ta tot tak ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl
szó ló 162/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let.  

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

A szociális és munkaügyi miniszter
18/2008. (XII. 3.) SZMM

r e n d e l e t e

az egyéni védõeszközök követelményeirõl 
és megfelelõségének tanúsításáról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
88.  § (4) be kez dés a) pont aa) al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § 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:

1.  §

(1) E ren de let nek az egyé ni vé dõ esz kö zök (a továb biak -
ban: vé dõ esz köz) for ga lom ba ho za ta lá val össze füg gõ ren -
del ke zé se it ak kor kell al kal maz ni, ha a vé dõ esz köz for -
galom ba ho za ta la

a) az Eu ró pai Unió tag ál la mát,
b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -

dás ban ré szes más ál la mot, to váb bá
c) olyan ál la mot, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai

Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött
lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam -
pol gá rá val – a vé dõ esz kö zök vo nat ko zá sá ban – azo nos
jog ál lást él vez [a továb biak ban az a)–c) pont együtt:
EGT-ál la mok]
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te kint ve, elsõ íz ben a Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nik, va -
la mint a vé dõ esz köz re nem vo nat ko zik kü lön jog sza bály.

(2) Kü lön jog sza bály vo nat ko zik az io ni zá ló su gár zás
el le ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gé nek a vizs gá la tá ra és
ta nú sí tá sá ra.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban vé dõ esz köz min den
olyan új ké szü lék, fel sze re lés, be ren de zés, esz köz, amely -
nek az a ren del te té se, hogy egy sze mély vi sel je vagy hasz -
nál ja az egész sé gét, va la mint a biz ton sá gát fe nye ge tõ egy
vagy több koc ká zat el le ni vé de ke zés cél já ból, így

a) az olyan több elem bõl vagy esz köz bõl álló együt tes,
ame lyet a gyár tó össze füg gõ en épí tett egy be ab ból a cél -
ból, hogy az egy sze mélyt egy vagy több egy szer re ható
koc ká zat el len meg véd jen,

b) az egy sze mély ál tal a te vé keny ség vég zé se cél já ból
vi selt vagy hasz nált, nem vé dõ jel le gû esz köz re el tá vo lít -
ha tó vagy el tá vo lít ha tat lan mó don erõ sí tett ké szü lék vagy
esz köz,

c) a vé dõ esz köz cse rél he tõ ré sze vagy ele me, amely an -
nak meg fe le lõ mû kö dõ ké pes sé gét biz to sít ja és ki zá ró lag
az adott vé dõ esz köz nél hasz nál ha tó fel,

d) a vé dõ esz köz zel együtt for ga lom ba ho zott csat la ko -
zó rend szer, amely azt egy má sik kül sõ ki egé szí tõ ké szü -
lék hez kap csol ja, még ak kor is, ha ezt a csat la ko zó rend -
szert a fel hasz ná ló nak nem kell ál lan dó an vi sel nie vagy
hasz nál nia a koc ká zat tal (koc ká za tok kal) járó ex po zí ció
tel jes idõ tar ta ma alatt,
és amely re az EK tí pus vizs gá lat alap ján a ta nú sí tást vég zõ
be je len tett szer ve zet az 1. szá mú mel lék let kö ve tel mé nyei
sze rin ti EK-tí pus ta nú sít ványt ki ad ta, vagy a gyár tó a
2. szá mú mel lék let sze rin ti EK-meg fe le lõ sé gi nyilatko -
zatot ki ál lí tot ta.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem mi nõ -
sül nek vé dõ esz köz nek

a) a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek kö -
telékében szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek szá má ra ki fej -
lesz tett és gyár tott védõ funk ci ó jú esz kö zök (pl. si sa kok,
paj zsok);

b) tá ma dók el le ni ön vé del mi cél ra ké szült esz kö zök
(pl. ae ro szo los spray, tá ma dás le sze re lõ esz kö zök);

c) ma gán hasz ná lat ra fej lesz tett és gyár tott védõ funk -
ciójú esz kö zök, ame lyek idõ já rás (pl. idõ já rás el le ni fej vé -
de lem, ru há zat, cipõ, csiz ma, eser nyõ), pára és víz (pl. mo -
so ga tó kesz tyû), me leg (pl. kesz tyû) ha tá sa el len ke rül tek
ki ala kí tás ra;

d) a ha jók és lé gi jár mû vek uta sai ré szé re ki fej lesz tett
vé del mi és men tõ esz kö zök, ame lyek nem ál lan dó vi se lés re
ké szül tek;

e) a két- vagy há rom ke re kû gép jár mû vek hasz ná lói szá -
mára ké szült bu kó si sa kok.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. be je len tett szer ve zet: az egyé ni vé dõ esz kö zök meg -
fe le lõ sé gét ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek
és be je len té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer ve zet;

2. EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat: a gyár tó írás be li nyi -
lat ko za ta, hogy a vé dõ esz köz a min tá nak és e ren de let elõ -
írásainak meg fe lel;

3. EK-tí pus ta nú sít vány: a ta nú sí tást vég zõ be je len tett
szer ve zet (a továb biak ban: ta nú sí tó szer ve zet) ál tal ki adott 
do ku men tum an nak iga zo lá sá ra, hogy a vé dõ esz köz a min -
tán el vég zett EK tí pus vizs gá lat alap ján meg fe lel e ren de let 
elõ írásainak;

4. EK tí pus vizs gá lat: egy adott vé dõ esz köz tí pu sát jel -
lem zõ min ta meg vizs gá lá sa alap ján an nak meg ál la pí tá sa,
hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je ki elé gí ti-e a jog sza bá -
lyi kö ve tel mé nye ket, nem je lent-e koc ká za tot a hasz ná ló
mun ka vál la ló egész sé gé re, más sze mé lyek vagy a há zi ál -
la tok szá má ra;

5. for ga lom ba ho za tal: a vég sõ fel hasz ná lás ra szánt vé -
dõ esz köz vissz ter hes vagy in gye nes ren del ke zés re bo csá -
tá sa for gal ma zás vagy fel hasz ná lás cél já ból. Nem mi nõ sül
for ga lom ba ho za tal nak a vé dõ esz köz, il let ve ré sze i nek,
ele me i nek ki ál lí tás, rak tá ro zás, kar ban tar tás, meg sem mi sí -
tés, el len õr zés vagy össze épí tés cél já ból más sze mély ré -
szé re tör té nõ át adá sa, il let ve a meg bí zó ré szé re tör té nõ
vissza jut ta tá sa;

6. gyár tó: az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely tel jes fe le -
lõs ség gel bír a vé dõ esz köz ter ve zé sé ért, gyár tá sá ért, cso -
ma go lá sá ért és je lö lé sé ért a for ga lom ba ho za tal elõtt, füg -
get le nül at tól, hogy eze ket a fel ada to kat õ vagy meg bí zá -
sá ból más sze mély vég zi;

7. ho no sí tott har mo ni zált szab vány: az eu ró pai szab vány -
ügyi szer ve ze tek ál tal el fo ga dott mû sza ki le írás, amely nek
hi vat ko zá si szá mát az Eu ró pai Bi zott ság az  Európai Unió Hi -
va ta los Lap já ban ki hir det te, és ame lyet nem ze ti szab vány -
ként köz zé tet tek;

8. jel kép: a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek értelme -
zését elõ se gí tõ áb rá zo lás az al kal ma zott ho no sí tott har mo -
ni zált szab vány sze rint;

9. meg ha tal ma zott kép vi se lõ: bár mely e ren de let ben
elõ írt kö te le zett ség nek a gyár tó he lyett és ne vé ben  való
tel je sí té sé re a gyár tó ál tal meg ha tal ma zott sze mély;

10. min ta: a vé dõ esz köz tí pu sát tel jes kö rû en jel lem zõ,
az EK tí pus vizs gá lat alá vont da rab;

11. ren del te tés sze rû hasz ná lat: a vé dõ esz köz nek a
– gyár tó, il let ve a ta nú sí tó szer ve zet ál tal ké szí tett – tá jé koz -
ta tó já ban meg ha tá ro zot tak, va la mint a vo nat ko zó jogsza bá -

932 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 12. szám



lyok ban elõ ír tak sze rin ti al kal ma zá sa, te kin tet be véve az
al kal ma zás kor lá ta it is;

12. tag ál la mi nem ze ti szab vány: ho no sí tott har mo ni -
zált szab vány hi á nyá ban az EGT-ál la mok ban al kal ma zott
szab vány;

13. ta nú sít ta tó: EK-tí pus ta nú sít vánnyal ren del ke zõ
gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je;

14. tá jé koz ta tó: a fel hasz ná lók szá má ra ké szí tett olyan
do ku men tum, amely – a 3. szá mú mel lék let 1.4. pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz za

a) a vé dõ esz köz ren del te tés sze rû hasz ná la tá ra, tá ro lá -
sá ra, ke ze lé sé re, rak tá ro zá sá ra, tisz tí tá sá ra, kar ban tar tá sá -
ra, fer tõt le ní té sé re, a hasz ná lat ba vé telt meg elõ zõ és kö ve -
tõ, va la mint az idõ sza kos fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó in -
for má ci ó kat, nyi lat ko za to kat, fel hí vá so kat, a gyár tó ál tal
hasz ná lat ra aján lott tisz tí tó, kar ban tar tó vagy fer tõt le ní tõ
anya gok meg je lö lést, ame lyek ren del te tés sze rû hasz ná lat
mel lett a vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé gét nem be fo lyá sol ják,
il let ve an nak anya ga i ra nem hat nak ká ro san;

b) az EK tí pus vizs gá la tok mû sza ki tar tal ma alap ján a
kü lön fé le tí pu sú koc ká za ti té nye zõk fo ko za ta i nak meg -
fele lõen meg ál la pí tott vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé get, a
vé dõ esz köz vé del mi osz tá lyát és az ez ál tal biz to sí tott tel -
je sít mény ér té ke ket, a vé del mi fo ko za tot a pa ra mé te rek
meg adá sá val (a továb biak ban együtt: vé dõ esz köz vé del mi
szint je), to váb bá azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött
a vé dõ esz köz nem hasz nál ha tó, il let ve hasz ná la ta nem en -
ge dé lyez he tõ;

c) a vé dõ esz köz höz fel hasz nált al ko tó ele mek, al kat ré szek
is mér ve it, ezek össze il lesz té si jel lem zõ it;

d) a vé dõ esz köz vé del mi szint je el vesz té sé nek idõ pont ját
(pl. a vé del mi idõ tar ta mát, az avu lá si idõt);

e) a vé dõ esz köz biz ton sá gos szál lí tá sa szem pont já ból
meg fe le lõ cso ma go lá si mó dot;

f) a vé dõ esz kö zön lévõ jel ké pek és az EK-je lö lés je len -
té sét;

g) azo kat a kü lön le ges, a hasz ná lat hoz szük sé ges, a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt alap ve tõ egész ség vé del mi
és biz ton sá gi kö ve tel mé nye ken ala pu ló is me re te ket, ame -
lyek egyes kü lön le ges vé dõ esz kö zök egész sé get nem ve -
szé lyez te tõ és biz ton sá gos hasz ná la tá hoz, vi se lé sé hez szük -
ségesek;

15. vé dõ esz köz vé del mi fo ko za ta: adott tí pu sú koc ká za ti
té nye zõ vi szony la tá ban meg valósított vé de lem mér té ke a
vé del mi osz tá lyon be lü li vagy at tól füg get len be so ro lás
sze rint;

16. vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge: an nak a koc ká za ti
té nye zõ nek a tí pu sa, amely el len a vé dõ esz köz vé del met
nyújt;

17. vé dõ esz köz vé del mi osz tá lya: adott tí pu sú kocká -
zati té nye zõ nek jog sza bály ban, il let ve al kal ma zott hono -
sított har mo ni zált szab vány ban vagy tag ál la mi nem ze ti

szab vány ban meg ha tá ro zott mér té ké vel szem ben a vé dõ -
esz köz zel meg valósítható vé de lem.

A védõeszközök kategóriái

4.  §

(1) A vé dõ esz kö zök vé del mi szint jük alap ján há rom
(1., 2., 3.) ka te gó ri á ba tar toz nak.

(2) Az 1. ka te gó ri á ba azok a vé dõ esz kö zök tar toz nak,
ame lyek nél a gyár tó vé lel mez he ti, hogy a fel hasz ná ló ké -
pes az adott vé dõ esz köz vé del mi szint jét ele gen dõ biz ton -
ság gal meg ítél ni, az al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét kel lõ
idõ ben meg ál la pí ta ni, és azt az elõb bi ek alap ján meg fele -
lõen hasz nál ni. E sze rint az 1. ka te gó ri á ba ki zá ró lag azok a 
vé dõ esz kö zök tar toz nak, ame lyek az aláb bi ha tá sok el len
biz to sí ta nak vé del met:

a) fe lü le ti sé rü lést oko zó me cha ni kai ve szé lyek (pl.
ker tész kesz tyû, ujj vé dõ);

b) gyen gén ag resszív ha tá sú tisz tí tó-, il let ve kar ban tar -
tó sze rek, me lyek ha tá sa min den ne héz ség nél kül vissza -
for dít ha tó (pl. hí gí tott tisz tí tó szer-ol da tok el len vé del met
nyúj tó kesz tyû);

c) az 50 °C-t nem meg ha la dó fe lü le ti hõ mér sék le tû tár -
gyak ke ze lé se so rán fel me rü lõ koc ká za tok, ame lyek egy -
ide jû leg nem te szik ki a fel hasz ná lót ve szé lyes be ha tás nak
(pl. kesz tyû, kö tény);

d) nem szél sõ sé ges vagy ki vé te les idõ já rá si, lég kö ri kö -
rülmények (pl. fej vé de lem, idõ já rás ha tá sai el len vé del mül 
szol gá ló ru há zat, láb be li);

e) gyen ge üté sek és rez gé sek, ame lyek nem a test élet -
fon tos sá gú te rü le te i re hat nak, nem okoz nak ma ra dan dó sé -
rü lé se ket (pl. a fej bõr vagy haj vé del mét szol gá ló könnyû
fej vé dõk, kesz tyûk, könnyû ci põk);

f) nap su gár zás (pl. nap szem üveg).

(3) A 2. ka te gó ri á ba tar toz nak mind azok a vé dõ esz kö zök,
ame lyek nem tar toz nak az 1., il let ve a 3. ka te gó ri á ba.

(4) A 3. ka te gó ri á ba tar toz nak mind azok a komp lex ter -
ve zé sû vé dõ esz kö zök, ame lyek a ha lá los ki me ne te lû bal -
ese tek, a sú lyos, vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást
oko zó ha tá sok el len vé de nek, és amely nél a gyár tó vé lel -
mez he ti, hogy a fel hasz ná ló a köz vet len ha tá so kat nem
tud ja kel lõ idõ ben fel is mer ni. E sze rint a 3. ka te gó ri á ba ki -
zá ró lag az aláb bi vé dõ esz kö zök so rol ha tók:

a) a szû rõ tí pu sú lég zés vé dõ esz kö zök, ame lyek a szi -
lárd anya gok, il let ve fo lyé kony ae ro szo lok, vagy in ger lõ,
veszé lyes, mér ge zõ, il let ve ra dio to xi kus ha tá sú gá zok el len
vé de nek;

b) a lég kör tõl tel jes mér ték ben el szi ge te lõ lég zés vé dõ -
esz kö zök, be le ért ve a bú vár ké szü lé ke ket is;

c) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek ké mi ai ha tá sok, il let -
ve io ni zá ló su gár zá sok el len kor lá to zott ide jû vé del met
biz to sí ta nak;
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d) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek hõ ha tá sá nak ki tett
kör nye zet ben hasz nál ha tók, ahol a kör nye ze ti le ve gõ ér té -
ke el éri vagy meg ha lad ja a 100 °C-ot, vagy ez zel azo nos
ha tást kel tõ klí ma vi szo nyok van nak je len, füg get le nül at -
tól, hogy inf ra vö rös su gár zás, láng vagy na gyobb mé re tû
ol vadt anya gok fröccse né sé nek ve szé lye fenn áll-e vagy
nem;

e) a hi deg kör nye ze ti ha tás el len vé dõ esz kö zök, ha a
kör nye ze ti hõ mér sék let –50 °C alatt van, vagy ez zel azo nos
ha tást kel tõ klí ma vi szo nyok van nak;

f) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek a ma gas ból tör té nõ
le esés, zu ha nás el len vé de nek;

g) mind azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek a vil la mos ság
ál tal okoz ha tó koc ká za ti té nye zõk el len vé del met biz to sí -
ta nak, a fe szült ség alatt álló be ren de zé se ken vagy fe szült -
ség kö ze lé ben vég zett te vé keny ség nél, il let ve a nagy fe -
szült ség alatt lévõ be ren de zé sek tõl  való el szi ge te lést szol -
gál ják.

Eljárási kötelezettségek a tanúsítási folyamatban

5.  §

(1) A vé dõ esz köz for ga lom ba ho za ta la elõtt a gyár tó
vagy an nak az EGT-ál la mok te rü le tén le te le pe dett meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je (a továb biak ban együtt: ké rel me zõ)
kö te les a 2. és 3. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz köz, va la mint
nem zet kö zi szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se hi á nyá ban az 
EGT-ál la mok te rü le tén kí vül gyár tott, 1. ka te gó ri á ba tar -
tozó vé dõ esz köz te kin te té ben az EK tí pus vizs gá la tot el -
végeztetni, és az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát kez de mé -
nyez ni.

(2) Az EK tí pus vizs gá la tot a vizs gá la tot vég zõ ta nú sí tó
szer ve zet nek vizs gá la ti jegy zõ könyv vel kell iga zol nia.
A vizs gá la ti jegy zõ könyv meg lé te az EK-tí pus ta nú sít vány
ki adá sá nak fel té te le.

(3) Az EGT-ál la mok ban gyár tott, to váb bá nem zet kö zi
szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se ese tén az EGT-ál la mok
te rü le tén kí vül gyár tott 1. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz köz
te kin te té ben a gyár tó ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko zat a vizs gá la ti jegy zõ könyv vel egyen ér té kû.

(4) A 3. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz kö zök ese té ben a
gyár tó kö te les – az EK tí pus vizs gá la ti ké re lem be nyúj tá sát
kö ve tõ vá lasz tá sa sze rint – a vé dõ esz köz gyár tá si fo lya ma -
ta vé gén a ter mé ket a 14.  § sze rin ti ter mék el len õr zés nek
alá vet ni, vagy a 15.  § sze rin ti tel jes mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert mû köd tet ni.

(5) A ké rel me zõ kö te les va la mennyi ka te gó ri á ba tar to zó 
vé dõ esz köz ese té ben

a) biz to sí ta ni, hogy a vé dõ esz köz a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta la nul meg -
fe lel jen;

b) a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ót a 4. szá mú mel lék let
sze rint össze ál lí ta ni;

c) az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot a 2. szá mú mel -
lék let sze rint el ké szí te ni és azt – le he tõ ség sze rint – a tá jé -
koz ta tó mel lék le te ként vagy abba be épít ve ke zel ni;

d) a vé dõ esz köz höz a for gal ma zás he lye sze rin ti ál lam
hi va ta los nyel vén tá jé koz ta tót biz to sí ta ni;

e) a vé dõ esz kö zön az EK-je lö lést, il let ve az al kal ma -
zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány sze rin ti jel ké pet el -
he lyez ni, és ezt a tá jé koz ta tó ban is fel tün tet ni.

6.  §

(1) Az EK tí pus vizs gá la tot – az 5.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – a ké rel me zõ nek kell kez de mé nyez -
nie. A min ta EK tí pus vizs gá la tá ra vo nat ko zó ké rel met
csak egy ta nú sí tó szer ve zet hez le het be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem nek leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz nia
kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, cí mét,
b) a vé dõ esz köz gyár tá si he lyét,
c) a vizs gá lat ra kez de mé nye zett esz köz leg fon to sabb

ada ta it,
d) a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ót,
e) a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek a meg ha tá ro zá sát,

amely meg lé té nek el len õr zé sét a ké rel me zõ kéri,
f) a vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját,
g) a vizs gá lan dó min tát az EK tí pus vizs gá lat el vég zé -

sé hez szük sé ges szám ban,
h) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy az EK tí pus -

vizs gá la tot csak az adott ta nú sí tó szer ve zet nél kez de mé -
nyez te.

A tanúsító szervezet feladatai az EK típusvizsgálat
keretében

7.  §

(1) Az EK tí pus vizs gá lat ké re lem re in dul, amely nek ke -
re té ben a ta nú sí tó szer ve zet a vé dõ esz köz mû sza ki do ku -
men tá ci ó ját, va la mint min tá ját vizs gál ja.

(2) A vé dõ esz köz mû sza ki do ku men tá ci ó já nak vizs gá -
la ta kö ré ben

a) a ta nú sí tó szer ve zet át vizs gál ja a gyár tói mû sza ki
do ku men tá ci ót, hogy az meg fe lel-e az e ren de let ben fog -
lal tak nak, va la mint azok nak a ho no sí tott har mo ni zált
szab vá nyok nak, ame lye ket a gyár tó tel jes mér ték ben al -
kal ma zott;

b) ha a ta nú sí tó szer ve zet a mû sza ki do ku men tá ció
vizs gá la ta so rán azt ál la pít ja meg, hogy a gyár tó egy ál ta lán 
nem vagy csak rész ben al kal maz ta a vé dõ esz köz re vo nat -
ko zó ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo kat, il let ve azt,
hogy a vé dõ esz köz te kin te té ben ilye nek nin cse nek, meg -
vizs gál ja, hogy a gyár tó ál tal csak rész ben al kal ma zott ho -
no sí tott har mo ni zált szab vá nyok vagy tag ál la mi nem ze ti
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szab vá nyok, va la mint az et tõl el té rõ meg ol dá sok kielé -
gítik-e a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé -
nye ket. Ha a ta nú sí tó szer ve zet a gyár tó ál tal az elõ zõ ek
sze rint al kal ma zott mû sza ki meg ol dá so kat meg fe le lõ nek
tart ja, el vég zi azok el len õr zé sét a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lal tak kal  való egye zé se szem pont já ból.

(3) A min ta vizs gá la ta kö ré ben
a) a ta nú sí tó szer ve zet el len õr zi, hogy a vizs gá lat ra be -

nyúj tott min ta a mû sza ki do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint ké szült-e, és azt tel je sen biz ton sá go san és ren -
del te tés sze rû en le het-e hasz nál ni. En nek ér de ké ben el -
végzi a szük sé ges vizs gá la to kat, va la mint kí sér le te ket, és
meg ál la pí tá sa it vizs gá la ti jegy zõ könyv ben rög zí ti;

b) ha a ké rel me zõ a ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo -
kat egy ál ta lán nem vagy csak rész ben al kal maz ta, il let ve,
ha az adott vé dõ esz köz vo nat ko zá sá ban ezek nem áll nak
ren del ke zés re, ak kor a ta nú sí tó szer ve zet nek az ál ta la
szük sé ges nek ítélt vizs gá la to kat és kí sér le te ket el kell vé -
gez nie an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy a min ta ki -
elé gí ti-e a gyár tó ál tal meg adott mû sza ki meg ol dá so kat,
hogy azok meg fe lel nek-e a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet a vizs gá la ti ered mé nye ket az al -
kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány ban, al kal ma -
zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány hi á nyá ban a mi nõ -
ség irá nyí tá si ké zi könyv ben vagy a mi nõ ség irá nyí tá si ké zi -
könyv nek meg fe le lõ do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
vizs gá la tok alap ján, az azok ban elõ írt sor rend ben vizs gá -
la ti jegy zõ könyv ben rög zí ti. A vizs gá la ti jegy zõ könyv nek
tar tal maz nia kell:

a) az el vég zett vizs gá la tot az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vány pont já ra tör té nõ té te les hi vat ko zás -
sal, il let ve ho no sí tott har mo ni zált szab vány hi á nyá ban az
al kal ma zott vizs gá la ti mód szer és kö rül mény rö vid ér té ke lõ
is mer te té sét;

b) a min ták és az el vég zett vizs gá la tok szá mát;
c) a vizs gá la tok so rán tett meg ál la pí tá sok té te les ered -

mé nye it és ezek alap ján a vizs gá lat ér té ke lé sét;
d) a mû sza ki do ku men tá ció ér té ke lé sét;
e) a min ta pon tos azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat (a 

tí pus szá ma, so ro zat, je lö lés stb.);
f) a tá jé koz ta tó tar tal mi meg fe le lõ sé gét;
g) a vé dõ esz kö zön al kal ma zott jel ké pek és az EK-je lö lés

he lyé nek és mód já nak meg fe le lõ sé gét;
h) a szük sé ges nek tar tott to váb bi meg ál la pí tá so kat.

EK-típustanúsítvány kiadása

8.  §

(1) A 2. és a 3. ka te gó ri á ba tar to zó, il let ve nem zet kö zi
szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se hi á nyá ban az EGT-ál la -
mok te rü le tén kí vül gyár tott 1. ka te gó ri á jú vé dõ esz köz
ese té ben az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát a vizs gá la ti

jegy zõ könyv bir to ká ban a ké rel me zõ nek a vá lasz tá sa sze -
rin ti ta nú sí tó szer ve zet nél kell kez de mé nyez nie.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet nél tör té nõ kez de mé nye zés hez
csa tol ni kell

a) az EK tí pus vizs gá lat ról ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ -
könyv egy má so la ti és egy ma gyar nyelv re for dí tott pél -
dányát (ha az ere de ti leg nem ma gyar nyel ven ké szült);

b) a tá jé koz ta tót;
c) a vizs gált vé dõ esz köz azon sér tet len min tá ját, me -

lyet a vizs gá ló szer ve zet olyan jel zés sel lá tott el, mely iga -
zol ja, hogy e min ta egye zik azok kal, ame lye ken a vizs gá -
la tot vé gez ték.

9.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet ki ad ja az EK-tí pus ta nú sít ványt, 
ha a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt do ku men tu mok ból
meg ál la pít ha tó, hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je a ké -
rel me zõ ál tal meg adott kö ve tel mé nye ket ki elé gí ti vagy
meg ha lad ja. A ta nú sít vány tar tal maz za a vizs gá lat ered -
mé nye it, adott eset ben a ki bo csá tá sá hoz kap cso ló dó fel té -
te le ket, va la mint a hi te les min ta pél dány azo no sí tá sá hoz
szük sé ges le írá so kat és raj zo kat.

(2) A ki adott EK-tí pus ta nú sít vány nem át ru ház ha tó, ér -
vé nyes sé gi ide je – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki -
vé te lé vel – hatá ro zat lan. Az EK-tí pus ta nú sít vány a ta nú sí tó
szer ve zet tu laj do na.

(3) Ha a vizs gá la ti jegy zõ könyv a fel hasz nált anyag
vagy egyéb  valószínûsíthetõ ok  miatt olyan meg ál la pí tást
tar tal maz, ame lyek  miatt a vizs gált vé dõ esz köz vé del mi
szint je csök ken het, ak kor a vizs gá la ti jegy zõ könyv ben
meg ha tá ro zott, a vé dõ esz köz vé del mi szint je vál to zat lan -
sá gát jel zõ idõ pon tig tar tó ér vénnyel le het ki ad ni az EK-tí -
pus ta nú sít ványt.

(4) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sá val egy ide jû leg a ta -
nú sí tó szer ve zet hoz zá já rul az EK-je lö lés, il let ve a jel kép
vé dõ esz kö zön  való el he lye zé sé hez.

(5) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki ál lí tá sá ról a ta nú sí tó szer -
ve zet egy ma gyar nyel vû má so la ti pél dány meg kül dé sé vel
tá jé koz tat ja az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get (a továb biak ban: OMMF).

(6) Az EK-tí pus ta nú sít vány vissza vo ná sá ról a ta nú sí tó
szer ve zet – az OMMF egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – az
Eu ró pai Bi zott ság tá jé koz ta tá sa ér de ké ben ér te sí ti a Nem -
ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó sá got (a továb biak ban: NFH)
a Köz pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren ke -
resz tül.

(7) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sá nak el uta sí tá sá ról 
a ké rel me zõt és az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét 
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek és be je -
lenté sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ki je lö lõt (a továb biak ban: ki je lö lõ), az
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EK-típus ta nú sít vány vissza vo ná sá ról a ta nú sít ta tót és a
ki je lö lõt a ta nú sí tó szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí ti,
meg je löl ve a dön tés in do ka it és a dön tés el le ni jog or -
vos la ti le he tõ sé ge ket.

10.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá -
sá val egy ide jû leg jó vá hagy ja a vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját,
és a ké rel me zõ szá má ra vissza szol gál tat ja a min tát, mi u tán 
azt hi te le sí tõ jel lel lát ta el.

(2) A tá jé koz ta tó a vé dõ esz köz tar to zé ka, ame lyet a
vé dõ esz köz höz csa tol ni kell, vagy a cso ma go lás ban kell
el he lyez ni.

11.  §

(1) Ha a ta nú sít ta tó a vé dõ esz közt a hi te les min ta pél -
dány hoz ké pest an nak szer ke ze ti ki ala kí tá sa, al kat ré szei, a
fel hasz nált anya gok vagy azok mi nõ sé ge te kin te té ben úgy
vál toz tat ja meg, hogy az el té rés mó do sít ja a vé dõ esz köz
vé del mi szint jét, új EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát kell kér -
nie. A vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek vál toz ta tá sá val nem
járó mó do sí tás ese tén a ta nú sít ta tó be je len té sé re a ta nú sí tó
szer ve zet a ki adott EK-tí pus ta nú sít vány ha tá lyát ki ter -
jeszt he ti, vagy új EK-tí pus ta nú sít ványt ad hat ki.

(2) Az EK-tí pus ta nú sít vánnyal el lá tott bel föl di gyár tá sú 
vé dõ esz köz ké sõb bi azo no sít ha tó sá ga ér de ké ben a 8.  §
(2) be kez dé sé ben meg je lölt do ku men tu mo kat a gyár tó kö -
te les a gyár tás be fe je zé sét kö ve tõ 10 évig meg õriz ni. Ha a
gyár tó ezen idõ tar ta mon be lül jog utód nél kül meg szû nik, a 
gyár tá si do ku men tá ci ót kö te les az EK-tí pus ta nú sít ványt
ki adó ta nú sí tó szer ve zet ré szé re át ad ni.

(3) A ta nú sít ta tó a ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki adott hi te les 
min ta pél dányt sér tet le nül kö te les meg õriz ni az EK-tí pus -
ta nú sít vány ban rög zí tett idõ pon tig. Ha ezen idõ pon ton be -
lül jog utód nél kül meg szû nik, a hi te les min ta pél dányt kö -
te les a ta nú sí tó szer ve zet ré szé re át ad ni.

(4) A ta nú sít ta tó kö te les a fel hasz ná ló ké ré sé re le he tõ vé
ten ni, hogy a vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nyát – má so lat 
for má já ban – meg te kint hes se.

(5) Az Eu ró pai Bi zott ság, a töb bi be je len tett szer ve zet,
to váb bá az EGT-ál la mok bár me lyi ké nek ille té kes ha tó sá -
ga ké ré sé re az EK-tí pus ta nú sít vány ból, in do kolt ké ré sé re
a vizs gá la ti jegy zõ könyv rõl, va la mint a gyár tói mû sza ki
do ku men tá ci ó ról a ta nú sí tó szer ve zet má so la tot kö te les
adni.

(6) A vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját a for ga lom ba ho za tal
he lye sze rin ti tag ál lam ban el fo ga dott hi va ta los nyel ven
kell el ké szí te ni.

12.  §

Ha

a) a vé dõ esz köz meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sa alap ja -
ként szol gá ló – az EK tí pus vizs gá lat alap ját ké pe zõ – elõ -
írás meg vál to zik, vagy

b) a vé dõ esz kö zön olyan mér té kû vál toz ta tást haj tot tak 
vég re, hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je, szer ke ze ti ki -
ala kí tá sa el tér az EK tí pus vizs gá lat alap ján ka pott ered mé -
nyek tõl, a meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sa alap ját ké pe zõ kö -
ve tel mé nyek tõl, il let ve a hi te les min ta pél dány tól,

az EK-tí pus ta nú sít vány az ezt köve tõen gyár tás ra ke rü lõ
vé dõ esz köz vo nat ko zá sá ban ér vé nyét vesz ti.

Általános tartalmú ellenõrzõ vizsgálatok

13.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet el len õr zõ vizs gá la tot vé gez, ha
a vé dõ esz köz vé del mi szint jé vel kap cso lat ban bár ki ki fo -
gást tesz, vagy a ta nú sí tó szer ve zet tu do má sá ra jut olyan
tény, mely alap ján  valószínûsíthetõ, hogy a vé dõ esz köz
vé del mi szint je csök kent, ren del te tés sze rû hasz ná lat ese -
tén nem biz to sít ja a tõle el vár ha tó vé del met, il let ve a hasz -
ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy a va -
gyon biz ton sá got ve szé lyez te ti, vagy a kö ve tel mé nyek nek
meg nem fe le lõ EK-je lö lés sel van el lát va.

(2) A ta nú sít ta tó kö te les a vé dõ esz köz el len õr zõ vizs gá -
la tát kez de mé nyez ni, ha be je len tés vagy ha tó sá gi in téz ke -
dés so rán tu do má sá ra ju tott, hogy a vé dõ esz köz a ren del te -
tés sze rû hasz ná lat so rán a mun ka vál la ló éle té re, egész sé -
gé re vagy tes ti ép sé gé re ve szé lyes nek bi zo nyult, il let ve
vé del mi ké pes sé ge csök kent vagy meg szûnt.

(3) Az el len õr zõ vizs gá lat cél ja an nak meg ál la pí tá sa,
hogy az adott vé dõ esz köz vé del mi szint je meg fe lel-e az
EK-tí pus ta nú sít vány ban meg ha tá ro zot tak nak.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít ványt vissza -
von ja, ha az el len õr zõ vizs gá lat so rán meg ál la pít ja, hogy a
vé dõ esz köz

a) a hi te les min ta pél dány tól olyan mér ték ben el tér, ami 
a hasz ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy
a va gyon biz ton sá got ve szé lyez tet he ti,

b) vé del mi szint je csök kent, ren del te tés sze rû hasz ná lat
ese tén nem biz to sít ja a tõle el vár ha tó vé del met, il let ve a
hasz ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy a
va gyon biz ton sá got ve szé lyez te ti, vagy

c) a kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ EK-je lö lés sel
van el lát va,

füg get le nül at tól, hogy a vé dõ esz köz meg fe lel-e e ren de let
kö ve tel mé nye i nek vagy nem.
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(5) Az EK-tí pus ta nú sít vány (4) be kez dés sze rin ti
vissza vo ná sá ról tör té nõ, a 9.  § (6) be kez dé se sze rin ti ér te -
sí tés nek tar tal maz nia kell a dön tés in do ka it, kü lö nö sen, ha
a meg nem fe le lés oka a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve -
tõ kö ve tel mé nyek be nem tar tá sa, vagy a ho no sí tott har mo -
ni zált szab vá nyok hely te len al kal ma zá sa vagy hiányos -
sága.

(6) A hasz ná ló ké rel mé re a vé dõ esz köz idõ sza kos fe lül -
vizs gá la tát a gyár tó vagy be je len tett szer ve zet vég zi el.

(7) Ha az NFH a vé dõ esz köz zel kap cso la to san kü lön
jog sza bály sze rin ti pi ac fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz,
er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got,
meg je löl ve az in téz ke dés in do ka it, kü lö nö sen, ha a meg
nem fe le lés oka a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek be nem tar tá sa, vagy a ho no sí tott har mo ni zált 
szab vá nyok al kal ma zá sa ese tén ezek hely te len al kal ma zá sa
vagy hi á nyos sá ga.

A védõeszköz minõségét garantáló 
rendszer ellenõrzése

14.  §

(1) A gyár tó nak olyan gyár tá si fo lya ma tot kell al kal -
maz nia, ide ért ve a vé dõ esz köz mint vég ter mék el len õr zé -
sét is, amely biz to sít ja a gyár tás egy sé ges sé gét, és amely -
nek ered mé nye ként a vé dõ esz köz va la mennyi da rab ja ki -
elé gí ti a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé -
nye ket, to váb bá a vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge a hi te les
min ta pél dá nyé val azo nos.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg való -
sulását a gyár tó ál tal az EK tí pus vizs gá la ti ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen vá lasz tott, az el len õr zést vég zõ be je -
len tett szer ve zet (a továb biak ban: el len õr zõ szer ve zet) el -
len õr zi, éven te leg alább egy szer, vé let len sze rû en meg ha -
tá ro zott idõ pont ban tör té nõ el len õr zés ke re té ben.

(3) Az el len õr zõ szer ve zet az el len õr zés ke re té ben az ál -
ta la ki vá lasz tott min tán pró bá kat, vizs gá la to kat vé gez az
al kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok ban vagy a
mi nõ ség irá nyí tá si ké zi könyv ben meg ha tá ro zott vizs gá la -
tok sze rint, il let ve a 3. szá mú mel lék let ben le írt alap ve tõ
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen.

(4) Az el len õr zõ szer ve zet – szük ség ese tén – a (3) be -
kez dés sze rin ti vé dõ esz köz min ta egy ér tel mû azo no sí tá sa
ér de ké ben egyez tet az EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó tanú -
sító szer ve zet tel.

(5) Az el len õr zõ szer ve zet in téz ke dik a vé dõ esz köz vé -
del mi szint jé nek hely re ál lí tá sá ról, és a gyár tó szék he lye
sze rin ti EGT-ál la mok ille té kes ha tó sá ga ér te sí té se ér de ké -
ben tá jé koz tat ja a ki je lö lõt, ha a gyár tá si fo lya mat fi gye -
lem mel kí sé ré se so rán a gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend -

szer bõl fa ka dó kö te le zett sé gét meg sze gi, vagy megálla -
pítja, hogy a vé dõ esz köz már nem elé gí ti ki a hi te les minta -
példányra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

(6) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít ványt vissza -
von ja, ha az (5) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el le né re a vé -
dõ esz köz vé del mi szint jé nek hely re ál lí tá sa nem  valósul
meg.

(7) Az el len õr zõ szer ve zet je len tést ké szít a gyár tó nak,
amely azt nyil vá nos adat ként ke zel he ti.

A védõeszközök gyártása minõségirányítási
 rendszerének ellenõrzése

15.  §

(1) A gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si rend szert mû köd tet.

(2) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sa és fenn tar -
tá sa ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé sét és
fel ügye le ti el len õr zé sét, a gyár tó ké rel mé re, a vá lasz tá sa
sze rin ti el len õr zõ szer ve zet vég zi el.

(3) A ké rel met a (2) be kez dés sze rin ti mi nõ ség irá nyí tá si 
rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet hez az EK tí pus vizs -
gá la ti ké re lem be nyúj tá sát köve tõen kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ter ve zett vé dõ esz köz re vo nat ko zó va la mennyi
 információt, ide ért ve a hi te les min ta pél dány ra vo nat ko zó
do ku men tá ci ó kat is;

b) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert rész le te zõ dokumen -
tációt;

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyár tó alá ve ti ma gát a mi -
nõ ség irá nyí tá si rend sze ré bõl fa ka dó kö te le zett sé gek nek,
és vál lal ja a rend szer egyen le tes szín vo na lú fenn tar tá sát.

(4) A gyár tás te kin te té ben al kal ma zott minõségirányí -
tási rend szer ke re té ben min den da rab vé dõ esz közt meg
kell vizs gál ni. E vizs gá la to kat az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok ban, az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok hi á nyá ban a tag ál la mi nem ze ti
szab vány ban, va la mint a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt
alap ve tõ kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell vé -
gezni.

(5) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert le író rész le te zõ do ku -
men tá ci ó nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen

a) a gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si cél ki tû zé se it;

b) a gyár tó szer ve ze ti fel épí té sét, ezen be lül a ve ze tõk
fe le lõs sé gét és ha tás kö rét a vé dõ esz kö zök mi nõ sé ge te kin -
te té ben;

c) a gyár tást kö ve tõ vizs gá la to kat és pró bá kat;

d) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sét
el len õr zõ mód sze re ket.
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(6) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé si el já rá sa
 során

a) ér té kel ni kell, hogy a gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze re mû köd te té se kor meg fe le lõ ho no sí tott szab vá nyo kat,
il let ve tag ál la mi nem ze ti szab vá nyo kat al kal maz-e;

b) meg kell gyõ zõd ni ar ról, hogy a gyár tó tel jes kö rû en
el vég zi-e a vé dõ esz kö zök re elõ írt, a kö ve tel mé nyek nek
 való meg fe le lés meg ál la pí tá sá ra al kal mas vizs gá la to kat;

c) vizs gál ni kell, hogy az al kal ma zott minõségirányí -
tási rend szer biz to sít ja-e a gyár tott vé dõ esz kö zök hi te les
min ta pél dánnyal  való egye zé sét.

16.  §

(1) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert el len õr zõ szer ve zet
át fo gó an ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és nyi lat -
ko zik ar ról, hogy az al kal mas-e a vé dõ esz köz hi te les min -
ta pél dá nyá val azo nos vég ter mék elõ ál lí tá sá ra.

(2) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ
szer ve zet az el já rás ered mé nyét és az ér té ke lést is tar tal -
ma zó dön té sét meg kül di a gyár tó nak.

(3) A gyár tó nak a szük sé ges el len õr zé sek és ér té ke lé sek 
vég re haj tá sa ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rét
érin tõ min den ter vé rõl és mó do sí tá sá ról tá jé koz tat nia kell
a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szerve -
zetet.

(4) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer csak a mi nõ ség irá nyí -
tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet dön té sét tar tal -
ma zó hi va ta los vissza iga zo lás alap ján mó do sít ha tó. En nek 
ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr -
zõ szer ve zet meg vizs gál ja a ja va solt mó do sí tá so kat, an nak 
ered mé nyét, il let ve az ér té ke lés in do ko lá sát köz li vissza -
iga zo lá sá ban.

A védõeszközök gyártása
 minõségirányítási rendszerének idõszakos

 ellenõrzése

17.  §

(1) Az idõ sza kos el len õr zés so rán a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet nek ar ról kell meg -
gyõ zõd ni, hogy a gyár tó ma ra dék ta la nul tel je sí ti-e a vé dõ -
esz köz te kin te té ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré bõl fa -
ka dó kö te le zett sé ge it.

(2) A gyár tó az idõ sza kos el len õr zés ér de ké ben biz to sí -
ta ni kö te les

a) az ál ta la mû köd te tett mi nõ ség irá nyí tá si rend szer
szük ség sze rin ti meg vizs gá lá sá hoz a fel té te le ket;

b) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ
szer ve zet kép vi se lõ jé nek be lé pé sét min den olyan hely re,
ahol a vé dõ esz kö zök gyár tás el len õr zé sét, vizs gá la tát, pró -
bá ját vagy tá ro lá sát vég zik;

c) a tel jes gyár tá si fo lya mat és a szük sé ges mû sza ki, il -
let ve mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rõl min den szük sé ges in -
for má ci ót, kü lö nö sen a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rõl  szóló
do ku men tá ci ók, a mû sza ki do ku men tá ci ók és a mi nõ ség -
irá nyí tá si ké zi könyv át te kin té sé nek le he tõ sé gét.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg valósulása 
ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr -
zõ szer ve zet idõ sza kos jel le gû, az adott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer kö ve tel mé nye i hez meg fe le lõ, il let ve elõ ze tes be -
je len tés nél kü li el len õr zõ vizs gá la tot vé gez. Az el len õr zõ
vizs gá la tot leg alább éven te egy szer el kell vé gez ni.

(4) A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el -
len õr zõ szer ve zet el len õr zé se so rán tett meg ál la pí tá so kat
tar tal ma zó do ku men tá ci ót nyil vá nos adat ként ke zel he ti.

(5) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer új ra ér té ke lé sét há rom -
éven te szük sé ges el vé gez ni.

18.  §

(1) A ta nú sít ta tó a rá vo nat ko zó va la mennyi el len õr zõ
vizs gá lat el vég zé sé nek le he tõ sé gét kö te les biz to sí ta ni.

(2) Az el len õr zõ vizs gá lat ban részt vevõ sze mé lyek a
gyár tó ál tal al kal ma zott meg ol dá so kat, a do ku men tá ci ók ban
fog lalt ada to kat üz le ti ti tok ként kö te le sek ke zel ni.

EK-jelölés

19.  §

(1) A vé dõ esz kö zö kön fel tün te tett EK-je lö lés – a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel – azt fe je zi ki, hogy a
vé dõ esz köz meg fe lel a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap -
vetõ kö ve tel mé nyek nek, az al kal ma zott ho no sí tott har -
monizált szab vá nyok nak, il let ve az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ mû sza ki meg ol dá sok nak.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az
EK-je lö lés azt fe je zi ki, hogy a vé dõ esz köz a kü lön jog sza -
bály elõ írásának is meg fe lel. Ha a kü lön jog sza bály le he tõ -
vé te szi a vá lasz tást an nak és e ren de let nek al kal ma zá sa
kö zött, ak kor az EK-je lö lés a vá lasz tott elõ írásnak tör té nõ
meg fe le lést fe je zi ki.

(3) Az EK-je lö lést va la mennyi vé dõ esz kö zön oly mó -
don kell el he lyez ni, hogy az a hasz ná la tá nak vár ha tó idõ -
tar ta má ra jól fel is mer he tõ, el tá vo lít ha tat lan le gyen. Ha az
EK-je lö lés a vé dõ esz kö zön nem he lyez he tõ el an nak mé -
re te vagy jel lem zõ je  miatt, ak kor azt a cso ma go lá son kell
fel tün tet ni.

(4) A vé dõ esz kö zön vagy an nak cso ma go lá sán egyéb
in for má ci ók is fel tün tet he tõk, azon ban azok az EK-je lö lés
lát ha tó sá gát és ol vas ha tó sá gát nem csök kent he tik.
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(5) Az EK-je lö lés nek tar tal maz nia kell a vé dõ esz köz
mint vég ter mék el len õr zé sé ben részt vevõ el len õr zõ szer -
ve zet azo no sí tó szá mát, az 5. szá mú mel lék let sze rin ti
„CE” be tû ket és in for má ci ó kat, to váb bá az e §-ban meg ha -
tá ro zott ada to kat.

20.  §

(1) Ha a ta nú sí tó szer ve zet az el len õr zé se so rán meg ál -
la pít ja, hogy az EK-je lö lés nek a vé dõ esz kö zön  való fel -
tün te té se nem fe lel meg e ren de let ren del ke zé se i nek, fel -
szó lít ja a ta nú sít ta tót a vé dõ esz köz e ren de let nek megfe -
lelõ for gal ma zá sá ra.

(2) Ha a ta nú sít ta tó a fel szó lí tás el le né re nem biz to sít ja
az e ren de let nek meg fe le lõ el já rást, a ta nú sí tó szer ve zet
– az EK-tí pus ta nú sít vány egy ide jû vissza vo ná sa mel -
lett – szük ség sze rint pi ac fel ügye le ti vagy fe le lõs ség re vo -
ná si el já rást kez de mé nyez.

Piacfelügyelet

21.  §

E ren de let ren del ke zé sei a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló
tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

A rendeletnek nem megfelelõ védõeszközök
 bemutatása

22.  §

Az e ren de let nek nem meg fe le lõ vé dõ esz köz, il let ve
bár mely rész egy sé gé nek vá sá ron, ki ál lí tá son vagy ha son ló 

ren dez vé nyen tör té nõ be mu ta tá sa meg en ge dett, ha a meg
nem fe le lés re, va la mint a for ga lom ba ho za tal vagy bár -
mely cél ra tör té nõ fel hasz ná lás eb bõl ere dõ ti lal má ra meg -
fele lõen egy ér tel mû mó don fi gye lem fel hí vás tör té nik.

Záró rendelkezések

23.  §

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

(2) E ren de let a hatályba lépése elõtt ki adott EK-tí pus ta -
nú sít vá nyok ér vé nyes sé gét nem érin ti.

(3) Ha tá lyát vesz ti az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé -
nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2002.
(II. 7.) SZCSM ren de let. E be kez dés az e ren de let ha tályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

24.  §

Ez a ren de let az egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló – a 93/68/EGK, a
93/95/EGK ta ná csi irány el vek kel, va la mint a 96/58/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott –
1989. de cem ber 21-i 89/686/EGK ta ná csi irány elv nek
 való meg fe le lést szol gál ja, az irány elv 9. cik ke és V. mel -
lék le te ki vé te lé vel.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez

Egyé ni vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nya: .......................................................................................................................

Szá ma: ................................................................................................................................................................................

Ta nú sí tást vég zõ be je len tett szer ve zet neve: .....................................................................................................................

Azo no sí tá si szá ma: .............................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

Le vél cím: ...........................................................................................................................................................................

Te le fon: ....................................... Fax: ...................................... E-ma il: ........................................................................

Je len EK-tí pus ta nú sít vány csak a le pe csé telt azo no sí tá si min tá val (hi te les min ta pél dány) és a meg ne ve zett bizonyla -
tokkal együtt ér vé nyes. Az EK-tí pus ta nú sít vány nem ru ház ha tó át!

1. Az egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: ............................................................................................................................

   Cikk szá ma/mo dell szá ma: ..............................................................................................................................................

   Gyár tá si éve: .................................................................................................................................................................

2. A ta nú sít ta tó (gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je*) meg ne ve zé se: ....................................................................

   Címe: .............................................................................................................................................................................

   Te le fon: ........................................ Fax: ...................................... E-ma il: ...................................................................

3. Az egyé ni vé dõ esz közt gyár tó meg ne ve zé se: ...............................................................................................................

4. Címe: .............................................................................................................................................................................

   Or szág: .........................................................................................................................................................................

   Te le fon: ................................................................ Te le fax: ........................................................................................

5. Az egyé ni vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge és vé del mi fo ko za ta: ..................................................................................

6. Az egyé ni vé dõ esz köz meg fe le lõ sé ge alap ját ké pe zõ vizs gá la ti do ku men tu mok azo no sí tó ada tai: .............................

  a) a ta nú sí tó szer ve zet meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

     vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma: ...............................................................................................................................

  b) EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat azo no sí tó ja: ............................................................................................................

7. Az egyé ni vé dõ esz köz alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés do ku men tá ci ó ja:

   – az egyé ni vé dõ esz köz gyár tá sa so rán tel jes kö rû en al kal ma zott ho no sí tott szab vány(ok): ......................................

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

     vagy

   – a gyár tó ál tal al kal ma zott mû sza ki meg ol dá sok do ku men tá ci ó já nak azo no sí tó ja: ...................................................

8. Az EK-je lö lés fel tün te té sé re vo nat ko zó elõ írások: .......................................................................................................

9. Az egyé ni vé dõ esz köz re vo nat ko zó to váb bi be jegy zé sek: ............................................................................................

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 9.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti idõ pont ban, to váb bá a 11.  § (1) be kez dé -
sé ben, ille tõ leg a 12.  §-ban fog lal tak fenn ál lá sa ese tén az EK-tí pus ta nú sít vány ér vé nyét vesz ti.

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 13.  § (4) be kez dé sé ben, ille tõ leg a 14.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak fenn ál lá sa
ese tén az EK-tí pus ta nú sít vány vissza vo nás ra ke rül.

Az egyé ni vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nyá ban fog lal tak el len jog or vos la ti ké re lem nek van he lye. A jog or vos la ti ké -
rel met az egyé ni vé dõ esz közt ta nú sí tó szer ve zet vo nat ko zó el já rá si rend je sze rin ti fe le lõs sze mély bí rál ja el.

................................, 20..... év ....................... hó ..... nap.

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

a ta nú sí tó szer ve zet

* A meg fe le lõ alá hú zan dó
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2. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat

A gyár tó vagy an nak az EGT-ál la mok te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, úgy mint ..............................
........................................................................................................... ki je len ti, hogy az aláb bi ak sze rin ti új vé dõ esz köz
.......................................... meg fe lel a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let ben (89/686/EGK irány elv ben) fog lal tak nak,
va la mint adott eset ben az al kal ma zott ho no sí tott MSZ EN .............. szab vány nak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let
4.  §-ában [89/686/EGK irány elv 8. cikk (3) be kez dé sé ben] meg ha tá ro zott 1. ka te gó ri á jú vé dõ esz kö zök ese té ben, to -
vábbá azo nos a ............................................................ ál tal ki ál lí tott ............. szá mú EK-tí pus ta nú sít vány ban sze rep lõ
vé dõ esz köz zel,
ille tõ leg alá ve tet ték a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 14.  §-a/15.  §-a (89/686/EGK irány elv 11. cik ké nek A./B. pont ja)
sze rin ti el já rás nak az el len õr zõ szerv el len õr zé se mel lett.

Kelt: ..........................................................

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

alá írás

3. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A vé dõ esz kö zök alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyei

1. A VÉDÕESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A vé dõ esz köz nyújt son meg fe le lõ vé del met a te vé keny ség so rán fel lé põ és vár ha tó an elõ for du ló koc ká za tok kal

szem ben, és te gye le he tõ vé az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zést.
1.1. A ki ala kí tás alap el vei
1.1.1. Er go nó mia
A vé dõ esz kö zök olyan ki ala kí tá sú ak és ki vi te le zé sû ek le gye nek, hogy a hasz ná ló az elõ írásoknak meg fele lõen és a te -

vé keny ség so rán elõ re lát ha tó an fel me rü lõ koc ká za tok mel lett a mun kát meg fele lõen el vé gez hes se, egy ide jû leg a le he tõ
leg ma ga sabb vé del mi szin tet, az el vár ha tó kom fort ér zést biz to sít sa.

1.1.2. Vé del mi szin tek és vé del mi ka te gó ri ák
1.1.2.1. A le he tõ leg ma ga sabb vé del mi szint
A ter ve zés kor szá mí tás ba vett op ti má lis vé del mi szint az, ame lyen túl a vé dõ esz köz vi se lé sé bõl, il let ve a tény le ges

hasz ná la tá ból szár ma zó aka dá lyok gá tol nák a koc ká za tok el le ni ha tá sos vé del met és hasz ná la tot az ex po zí ció idõ tar ta ma 
alatt, vagy aka dá lyoz nák a nor má lis mun ka vég zést.

1.1.2.2. A koc ká zat mér té ké nek meg fe le lõ vé del mi ka te gó ri ák
Ha elõ re lát ha tó an kü lön bö zõ fog lal koz ta tá si kö rül mé nyek kö zött a koc ká za tok el té rõ szint je i nek fel lé pé se vár ha tó,

ak kor a vé dõ esz köz ki ala kí tá sa kor meg fe le lõ vé del mi ka te gó ri á kat kell figye lembe ven ni.
1.2. A vé dõ esz kö zök ár tal mat lan sá ga
1.2.1. Koc ká zat men tes ség
A vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy men te sek le gye nek a koc ká za ti té nye zõk tõl a ter ve zett

hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.
1.2.1.1. Meg fe le lõ anya gok, al ko tó ele mek
A vé dõ esz kö zö ket al ko tó anya gok és eset le ges bom lás ter mé ke ik nem le het nek ár tal mas ha tá sú ak a fel hasz ná ló egész -

sé gé re, és hasz ná ló ját nem ve szé lyez tet he tik.
1.2.1.2. A vé dõ esz köz nek a fel hasz ná ló val érint ke zõ va la mennyi ré szé nek meg fe le lõ fe lü le ti ál la po ta
A vé dõ esz köz nek min den olyan ré szét, amely érint ke zik vagy érint ke zés be lép het a fel hasz ná ló val a vi se lés idõtar -

tama alatt, úgy kell ki ké pez ni, hogy ér des ség, éles szé lek, ki ál ló pon tok, ame lyek túl zott ir ri tá ci ót vagy sé rü lést okoz -
hatnak, ne le gye nek raj ta.

1.2.1.3. A vi se lõ vagy hasz ná ló meg en ged he tõ leg na gyobb aka dá lyo zá sa
A vé dõ esz kö zök a le he tõ leg ki sebb mér ték ben aka dá lyoz hat ják a vi se lõ moz du la ta it, test tar tá sát és irány ér zé ke lé sét.

Nem le het nek oko zói olyan moz du la tok nak, ame lyek ve szé lyez tet he tik a fel hasz ná lót vagy más sze mé lye ket.
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1.3. Ké nye lem és ha té kony ság

1.3.1. A vé dõ esz köz il lesz ke dé se a vi se lõ je vagy hasz ná ló ja tes ti adott sá ga i hoz

A vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a le he tõ leg könnyeb ben ölt hes se ma gá ra a vi se lõ je az al -
kal mas test hely zet ben, és vi sel hes se a szük sé ges idõ tar tam alatt, figye lembe véve a kör nye ze ti té nye zõ ket, az el vég zen -
dõ moz du la to kat és a szük sé ges test tar tást. Eb bõl a cél ból a vé dõ esz köz nek mi nél job ban al kal maz kod nia kell a fel hasz -
ná ló tes ti adott sá ga i hoz min den erre al kal mas mó don, így meg fe le lõ be ál lí tó- és rög zí tõ szer ke ze tek kel vagy ki elé gí tõ
mé ret be li vál to za tok kal.

1.3.2. Könnyû és szi lárd ki ala kí tás

A vé dõ esz köz nek a le he tõ leg könnyebb nek kell len nie a ha té kony ság vagy szer ke ze ti szi lárd ság hát rá nya nél kül.
A spe ci fi kus ki egé szí tõ kö ve tel mé nye ken túl, ame lye ket a vé dõ esz kö zök nek ki kell elé gí te ni ük a meg elõ zen dõ koc ká za -
tok el le ni ha tá sos vé de lem cél já ból, meg fe le lõ el len ál ló ké pes ség gel kell ren del kez ni ük az al kal ma zás elõ re lát ha tó kö -
rül mé nye i vel és a kör nye ze ti té nye zõk ha tá sa i val szem ben.

1.3.3. A fel hasz ná ló ál tal egy ide jû leg hor dott vé dõ esz kö zök szük sé ges össz hang ja

Ha a gyár tó tól több, kü lön bö zõ faj tá jú vagy tí pu sú vé dõ esz köz mo dell ke rül for ga lom ba ab ból a cél ból, hogy a test
szom szé dos ré sze i nek egy ide jû vé del mét biz to sít sa, azok nak össze il lõ nek kell len ni ük.

1.4. A gyár tó ál tal adott „Tá jé koz ta tó”

A gyár tó ál tal a for gal ma zott vé dõ esz köz zel együtt kö te le zõ en adott tá jé koz ta tó nak a gyár tó, il let ve az EGT-ál la mok ban
le te le pe dett kép vi se lõ je ne vén és cí mén kí vül min den hasz nos ada tot tar tal maz nia kell az aláb bi ak ra vo nat ko zó an:

a) a tá ro lá si, hasz ná la ti, tisz tí tá si, kar ban tar tá si, el len õr zé si és fer tõt le ní té si uta sí tá sok. A gyár tó ál tal aján lott tisz tí tó-, 
kar ban tar tó vagy fer tõt le ní tõ sze rek a hasz ná la tuk so rán nem le het nek sem mi lyen ká ros ha tás sal sem a vé dõ esz köz re,
sem a fel hasz ná ló ra;

b) a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek vagy ka te gó ri á já nak el len õr zé sét cél zó mû sza ki vizs gá la tok so rán al kal ma zan dó
fel té te lek;

c) a vé dõ esz köz zel együtt hasz nál ha tó já ru lé kos ele mek, va la mint a meg fe le lõ cse re al kat ré szek jel lem zõi;

d) a meg fe le lõ vé del mi szin tek a kü lön bö zõ mér té kû koc ká za tok kal szem ben, és az azok nak meg fe le lõ hasz ná la ti ha -
tá rok;

e) a vé dõ esz köz vagy bi zo nyos al ko tó ele me i nek el hasz ná ló dá si ide je vagy ha tár ide je;

f) a meg fe le lõ cso ma go lás faj ta a vé dõ esz köz szál lí tá sá hoz;

g) a je lö lé sek je len té se;

h) a vé dõ esz köz nek a to váb bi reá vo nat ko zó, nem e ren de let elõ írásának tör té nõ meg fe le lést ki fe je zõ EK-je lö lés. Ha a 
kü lön jog sza bály le he tõ vé te szi a vá lasz tást an nak és e ren de let nek al kal ma zá sa kö zött, ak kor az EK-je lö lés a vá lasz tott
elõ írásnak tör té nõ meg fe le lést fe je zi ki;

i) a vé dõ esz köz ter ve zé sé be be vont be je len tett szer ve zet neve, címe és azo no sí tá si szá ma.

A tá jé koz ta tót pon to san és ért he tõ en kell meg fo gal maz ni.

2. A VÉDÕESZKÖZÖK FAJTÁIRA, ILLETÕLEG TÍPUSAIRA VONATKOZÓ KÖZÖS KIEGÉSZÍTÕ KÖVE -
TEL MÉNYEK

2.1. Sza bá lyo zó szer ke zet tel ren del ke zõ vé dõ esz köz

Ha a vé dõ esz kö zön be ál lí tó vagy sza bá lyo zó szer ke zet van, azt úgy kell meg ter vez ni és gyár ta ni, hogy a be ál lí tás után
a fel hasz ná ló aka ra tá tól füg get le nül ne ál lí tód has son el a ter ve zett hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.

2.2. A vé den dõ test ré sze ket be fe dõ vé dõ esz köz

A vé den dõ test ré sze ket be fe dõ vé dõ esz köz nek a le he tõ sé gek hez mér ten ki e lé gí tõ en kell szel lõz nie úgy, hogy kor lá -
toz za a vi se lés bõl szár ma zó iz za dást, amennyi ben ez nem le het sé ges, az iz zad sá got fel szí vó esz kö zök kel le he tõ leg el
kell lát ni.

2.3. Az ar cot, sze met vagy lég uta kat védõ vé dõ esz köz

Az ar cot, sze met vagy a lég uta kat védõ vé dõ esz köz a le he tõ leg ki sebb mér ték ben kor lá toz hat ja a fel hasz ná ló lá tó te rét
és lá tá sát.

Ezen vé dõ esz köz faj ták szem vé dõ ré szei op ti ka i lag sem le ge sek és össze egyez tet he tõk le gye nek a fel hasz náló
többé-ke vésbé ap ró lé kos, il let ve hosszan tar tó te vé keny sé gé nek jel le gé vel.

Ha szük sé ges, olyan esz kö zök kel kell ke zel ni vagy el lát ni, ame lyek meg aka dá lyoz zák a pá ra kép zõ dést.

Azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek lá tás kor rek ci ót igény lõ fel hasz ná lók szá má ra ké szül tek, le gye nek össze egyez tet he tõk 
szem üveg vagy kon takt len cse vi se lé sé vel.
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2.4. A vé dõ esz köz el öre ge dé se

Ha az új ál la po tú vé dõ esz kö zök nél a ter ve zõ vagy a gyár tó meg ál la pít ja, hogy az el öre ge dés fel lép het, a gyár tás idõ -
pont ját, il let ve a le já ra ti ha tár idõt el tá vo lít ha tat lan mó don és fél re ért he tet le nül je lez ni kell min den egyes vé dõ esz kö zön
vagy cse rél he tõ al ko tó ele mén, va la mint azok cso ma go lá sán.

Amennyi ben nem le het sé ges pon to san meg ad ni az érin tett vé dõ esz köz élet tar ta mát, a gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban min -
den hasz nos ada tot meg kell ad nia a vá sár ló vagy a fel hasz ná ló szá má ra, hogy meg ál la pít has sa az éssze rû en vár ha tó el -
hasz ná ló dá si ha tár idõt, figye lembe véve a mo dell mi nõ sé gét, a tá ro lás, a hasz ná lat, a tisz tí tás és a kar ban tar tás  valós kö -
rül mé nye it.

Ab ban az eset ben, ha a vé dõ esz köz tel je sít mé nyé nek gyors és szem be tû nõ meg vál to zá sa fel te he tõ en a gyár tó ál tal ja -
va solt rend sze res tisz tí tá si el já rás ból fa ka dó el öre ge dés nek tu laj do nít ha tó, a gyár tó nak le he tõ leg min den egyes for gal -
ma zott vé dõ esz kö zön fel kell tün tet nie egy jel zést, ami bõl meg tud ha tó a tisz tí tá sok szá ma, ame lyen túl az esz közt meg
kell vizs gál ni vagy ki kell cse rél ni; en nek hi á nyá ban a gyár tó nak erre vo nat ko zó an ada to kat kell kö zöl nie a tá jé koz -
tatóban.

2.5. A hasz ná lat so rán a be aka dás ve szé lyé nek ki tett vé dõ esz köz

Ha a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek so rán fenn áll an nak a ve szé lye, hogy a vé dõ esz köz be akad hat va la mely moz gó
tárgyba, és en nél fog va ve szé lyez te ti a fel hasz ná lót, a vé dõ esz köz nek meg fe le lõ el len ál lá si ha tár ér ték kel kell ren del kez nie,
ame lyen túl va la me lyik al ko tó ele mé nek sza ka dá sa meg aka dá lyoz za a ve szély hely zet ki ala ku lá sát.

2.6. Rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben  való hasz ná lat ra szánt vé dõ esz köz

A rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben  való hasz ná lat ra szánt vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy
ne le hes se nek vil la mos, elekt ro szta ti kus ere de tû vagy va la mely üt kö zés bõl fa ka dó ív vagy szik ra kép zõ dés oko zói,
amely ké pes meg gyúj ta ni a rob ba nó ele gyet.

2.7. Gyors be avat ko zás ra szánt vagy gyor san fel-, il let ve le ve he tõ vé dõ esz köz

Eze ket az vé dõ esz köz faj tá kat oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül le hes sen
azo kat fel-, il let ve le ven ni.

Ha ezek olyan rög zí tõ vagy le hú zó szer ke zet tel van nak el lát va, amely le he tõ vé te szi a vi se lõn meg fe le lõ hely zet ben
 való rög zí tést vagy a le vé telt, a szer ke zet nek könnyen és gyor san ke zel he tõ nek kell len nie.

2.8. Kü lön le ges kö rül mé nyek kö zöt ti be avat ko zás hoz ké szült vé dõ esz köz

Kü lön le ges kö rül mé nyek kö zöt ti be avat ko zás hoz ter ve zett vé dõ esz kö zök höz a gyár tó ál tal adott tá jé koz ta tó nak olyan 
ada to kat kell tar tal maz nia, ame lyek a kép zett és gya kor lat tal ren del ke zõ, ille té kes sze mé lyek hez szól nak a meg fe le lõ al -
kal ma zás ér de ké ben.

Ezen kí vül tar tal maz nia kell an nak le írá sát, ho gyan gyõ zõd het meg a vé dõ esz közt hasz ná ló sze mély a meg fe le lõ be ál -
lí tá sá ról és mû kö dõ ké pes sé gé rõl.

Ha a vé dõ esz köz olyan ri asz tó be ren de zés sel van el lát va, amely a ren des kö rül mé nyek kö zött biz to sí tott vé del mi szint
hi bá ját jel zi, a be ren de zést oly mó don kell ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy a ri asz tó jel zést a fel hasz ná ló a ter ve zett hasz ná la ti
kö rül mé nyek kö zött ké pes le gyen ész lel ni.

2.9. A fel hasz ná ló ál tal be ál lít ha tó vagy el tá vo lít ha tó al ko tó ele met tar tal ma zó vé dõ esz köz

A fel hasz ná ló ál tal be ál lít ha tó vagy cse re cél já ból le ve he tõ al ko tó ele mek kel ren del ke zõ vé dõ esz közt oly mó don kell
ter vez ni és gyár ta ni, hogy szer szám hasz ná la ta nél kül be ál lít ha tó, va la mint fel- és le sze rel he tõ le gyen.

2.10. Kül sõ esz köz höz kap csol ha tó vé dõ esz köz

Ha a vé dõ esz köz kül sõ esz köz höz csat la koz tat ha tó szer ke zet tel van el lát va, a csat la koz ta tó szer ke ze tet oly mó don kell 
ter vez ni és gyár ta ni, hogy csak a meg fe le lõ tí pu sú esz köz höz le gyen al kal maz ha tó.

2.11. Fo lya dék ke rin ge tõ rend szert tar tal ma zó vé dõ esz köz

A fo lya dék ke rin ge tõ rend szert tar tal ma zó vé dõ esz közt oly mó don kell ki vá lasz ta ni, ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy a vé -
den dõ test rész egé szé nek kör nye ze té ben a fo lya dék meg fe le lõ cse ré jét biz to sít sa, bár mi lyen test tar tás ban vagy moz du la -
tok kal dol goz zon is a fel hasz ná ló a ter ve zett al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött.

2.12. A biz ton ság ra és az egész ség re köz vet le nül vagy köz vet ve uta ló, egy vagy több jel zés sel el lá tott vé dõ esz köz

Azok a jel zé sek vagy je lö lé sek, ame lyek a vé dõ esz köz faj tá kon vagy tí pu so kon ta lál ha tók az egész ség re és a biz ton -
ság ra  való köz vet len vagy köz ve tett uta lás cél já ból, le he tõ leg kép írás je lek vagy áb rák le gye nek. Tö ké le te sen ért he tõk és
ol vas ha tók ma rad ja nak a vé dõ esz kö zön an nak vár ha tó élet tar ta ma alatt. A jel zé sek nek tel jes nek, pon tos nak és kö zért he -
tõ nek kell len ni ük a fél re ér té sek el ke rü lé se ér de ké ben. Amennyi ben a je lek ben sza vak vagy mon da tok ta lál ha tók, azo kat
a fel hasz ná ló or szág nyel vén kell meg fo gal maz ni.

Ami kor va la mely vé dõ esz köz kor lá to zott mé re tei nem te szik le he tõ vé, hogy a szük sé ges jel zést rész ben vagy egész -
ben el he lyez zék raj ta, azt fel kell tün tet ni a vé dõ esz köz (vagy vé dõ esz köz-al kat rész) cso ma go lá sán és a gyár tó ál tal adott 
tá jé koz ta tó ban.
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2.13. Jól lát ha tó sá got biz to sí tó vé dõ esz kö zök, ame lyek a vi se lõ jé nek biz ton sá gi okok ból  való lát ha tó vá té te lé re al kal -
ma sak

Azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek nek az a ren del te té se, hogy a fel hasz ná ló je len lé tét vi zu á li san és egyé ni leg je lez zék.
Olyan hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött, ame lyek ezt elõ re lát ha tó an szük sé ges sé te szik, a vé dõ esz kö zön egy vagy több,
meg fele lõen és he lye sen el he lye zett anya got vagy esz közt kell al kal maz ni, ame lyek köz vet le nül lát ha tó fény su ga ra kat
bo csá ta nak ki, vagy fény vissza ve rõ tu laj don sá gú ak, fé nye re jük, va la mint fo to met ri ai és ko lo ri met ri ai tu laj don sá ga ik
meg fe le lõ ek.

2.14. Vé dõ esz köz több fé le koc ká zat el le ni vé de lem re
Azo kat az vé dõ esz kö zö ket, ame lyek nek az a fel ada ta, hogy meg véd jék a fel hasz ná lót több, egy ide jû leg je lent ke zõ ve -

szély for rás el len, oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy meg fe lel je nek az egyes koc ká za tok ál tal tá masz tott, speci -
fikusan alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek (l. a 3. pon tot).

3. A MEGELÕZENDÕ KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM KIEGÉSZÍTÕ KÖVETELMÉNYEI
3.1. Vé de lem a me cha ni kai üté sek el len
3.1.1. Esés tõl vagy re pü lõ tár gyak tól szár ma zó üté sek, va la mely test rész aka dály ba üt kö zé sé bõl szár ma zó lö ké sek
Az ef faj ta koc ká za tok el le ni vé dõ esz kö zök nek tom pí ta ni uk kell az ütés ha tá sa it, meg aka dá lyoz va a vé dett test rész tö -

ré ses vagy zú zó dá sos sé rü lé sét, le ga láb bis az üt kö zé si ener gia el nye lé sé nek ad dig a szint jé ig, ame lyen túl az el nye lõ
anyag vagy be ren de zés túl zott mé re tei vagy tö me ge gá tol ná a vé dõ esz köz tény le ges hasz ná la tát a vi se lés fel te he tõ en
szük sé ges idõ tar ta ma alatt.

3.1.2. Sze mé lyek esé se
3.1.2.1. Az el csú szá sos esé sek meg elõ zé se
A csú szá sok meg elõ zé sé re al kal mas láb be lik talp ré szét úgy kell ter vez ni, gyár ta ni vagy meg fe le lõ tu laj don sá gú esz -

köz zel el lát ni, hogy az jó ta pa dást biz to sít son ka pasz ko dás vagy súr ló dás ré vén a ta laj ál la po tá nak vagy jel le gé nek meg -
fele lõen.

3.1.2.2. Ma gas ból tör té nõ le zu ha nás meg elõ zé se
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se, hogy meg aka dá lyoz zák a ma gas ból tör té nõ le zu ha nást vagy an -

nak ha tá sa it, egy tes tet tar tó szer ke zet bõl és egy biz tos rög zí té si pont hoz kap csol ha tó ki kö té si rend szer bõl kell áll ni uk.
Eze ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zöt ti fel hasz ná lás kor a test el -
moz du lá sa a le he tõ leg cse ké lyebb le gyen, és ez zel el ke rül he tõ le gyen bár mi lyen aka dály nak  való üt kö zés. Elõ zõ e ket
úgy biz to sít sák, hogy a fé ke zõ erõ ne érje el az eset leg tes ti sé rü lést ki vál tó ha tást, ille tõ leg ne idéz ze elõ a vé dõ esz köz ki -
nyí lá sát, vagy va la mely al ko tó ré szé nek a sza ka dá sát, ami a fel hasz ná ló le zu ha ná sá hoz ve zet ne.

Ezen kí vül a fel hasz ná ló nak olyan po zí ci ót kell biz to sí ta ni uk, amely adott eset ben le he tõ vé te szi szá má ra, hogy meg -
vár ja a se gít ség meg ér ke zé sét.

A gyár tó nak pon to san meg kell ad nia a tá jé koz ta tó ban mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek el sõ sor ban a kö vet ke -
zõk re vo nat koz nak:

– a biz tos rög zí té si pont meg kö ve telt jel lem zõi, va la mint a szük sé ges leg ki sebb mély ség a fel hasz ná ló alatt,
– a test he ve der ze tek meg fe le lõ el he lye zé si mód ja és a kö tél rend szer kap cso ló dá sa a biz tos rög zí té si pont hoz.
3.1.3. Me cha ni kai rez gé sek
A me cha ni kai rez gé sek ha tá sa i nak meg elõ zé sét szol gá ló vé dõ esz kö zök nek meg fe le lõ mó don kell tom pí ta ni uk a vé -

den dõ test rész szá má ra ár tal mas rez gé se ket.
A rez gé sek ál tal a fel hasz ná ló hoz to váb bí tott gyor su lás ha tár ér té ke sem mi kép pen nem ha lad hat ja meg a napi maxi -

mális ex po zí ció idõ tar ta má nak ará nyá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket a vé den dõ test rész re néz ve.
3.2. Va la mely test rész össze nyo má sa el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek nek a ren del te té se va la mely test rész vé del me az össze nyo más ból fa ka dó

ha tá sok el len, oly mó don kell tom pí ta ni uk ezen ha tá so kat, hogy meg aka dá lyoz zák a he veny sé rü lést vagy kró ni kus
káro sodást.

3.3. Fi zi kai ha tá sok (dör zsö lés, szú rás, vá gás, ma rás) el le ni vé de lem
A test egé szét vagy egy ré szét az olyan fe lü le ti me cha ni kai ha tá sok, mint ami lyen a dör zsö lés, szú rás, vá gás, ma rás, el -

le ni vé dõ esz kö zök alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy
ezek a vé dõ esz köz faj ták a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek nek meg fe le lõ el len ál lás sal ren del kez ze nek a dörzs ha tás sal,
a per fo rá ci ó val, szú rás sal és vá gás sal szem ben (l. a 3.1. pon tot is).

3.4. Víz be ful la dás el le ni vé de lem (men tõ mel lé nyek, men tõ övek és ke zes lá ba sok)
A víz be ful la dás meg aka dá lyo zá sá ra ké szült vé dõ esz kö zö ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a le he tõ leg gyor sab ban ké pe -

sek le gye nek a fel szín re hoz ni az egész ség ká ro so dá sa nél kül a fo lyé kony kö zeg be me rült, ese ten ként ki me rült vagy esz -
mé let len fel hasz ná lót és ott olyan le be gõ hely zet ben tar ta ni, amely le he tõ vé te szi szá má ra a lé leg zést a men tés meg ér ke -
zé sé ig.
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A vé dõ esz kö zök tel jes vagy rész le ges sa ját le beg te tõ, úszó tu laj don ság gal ren del kez ze nek, amely au to ma ti kus mó don 
vagy kézi irá nyí tás sal, fel sza ba du ló gáz zal  való fel fú jás vagy tü dõ vel vég zett fel fú jás se gít sé gé vel ér he tõ el.

Az al kal ma zás vár ha tó kö rül mé nyei kö zött:
– a vé dõ esz kö zök nek jó mû kö dé sük csök ke né se nél kü li el len ál ló ké pes ség gel kell ren del kez ni ük az ütõ ha tá sok kal

szem ben a fo lyé kony kö zeg ben, va la mint az ilyen kö zeg hez tar to zó kör nye ze ti té nye zõk kel szem ben,
– a fel fúj ha tó vé dõ esz kö zök nek gyor san és tel je sen fel kell fú vód ni uk.
Ha a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kü lön le ges vol ta meg kí ván ja, egyes vé dõ esz köz-tí pu sok nak ezen kí vül meg

kell fe lel ni ük a kö vet ke zõ egy vagy több ki egé szí tõ kö ve tel mény nek:
– az e pont má so dik be kez dés ben jel zett fú vó szer ke zet egé szét ma gá ban kell fog lal nia, il let ve ren del kez nie kell hang- 

vagy fény jel zõ ké szü lék kel;
– be akasz tó vagy a tes tet tar tó esz köz zel kell ren del kez nie, amely le he tõ vé te szi a fel hasz ná ló ki hú zá sát a fo lyé kony

kö zeg bõl;
– al kal mas nak kell len nie a hosszan tar tó hasz ná lat ra az ex po zí ci ó val járó te vé keny ség tel jes idõ tar ta ma alatt, amely -

nek so rán a fel öl tö zött fel hasz ná ló ese ten ként ki van téve a fo lyé kony kö zeg be esés vagy az abba  való szük ség sze rû me -
rü lés koc ká za tá nak.

3.4.1. Az úszást, le be gést se gí tõ esz kö zök
Öl tö zék, amely a vár ha tó al kal ma zás tól füg gõ en ha tá sos le beg te tést ké pes biz to sí ta ni, vi se lé se meg bíz ha tó és po zi tív

tá maszt nyújt a víz ben. A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött a vé dõ esz köz nem aka dá lyoz hat ja a fel hasz ná ló sza -
bad moz gá sát, le he tõ vé téve szá má ra az úszást vagy a ve szély elõ li me ne kü lés ké pes sé gét, vagy a se gít ség nyúj tást más
sze mé lyek nek.

3.5. Az ár tal mas zaj ha tá sok el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se az ár tal mas zaj ha tá sok el le ni vé de lem, oly mó don kell tompíta -

niuk a zajt, hogy a fel hasz ná ló ál tal ér zé kelt zaj szint egyet len eset ben se ha lad ja meg a meg ha tá ro zott ex po zí ci ós ha tár ér -
té ke ket.

Min den egyes vé dõ esz kö zön fel kell tün tet ni egy cím két, amely jel zi az akusz ti kai csil la pí tás szint jét és a vé dõ esz köz
ál tal nyúj tott kom fort mér té két; amennyi ben ez nem le het sé ges, a cím két a cso ma go lá son kell el he lyez ni.

3.6. A hõ, il let ve a tûz el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek a hõ, il let ve a tûz ha tá sa el le ni

vé del me, az al kal ma zás vár ha tó kö rül mé nye i nek meg fe le lõ hõ szi ge te lõ ké pes ség gel és me cha ni kai el len ál lás sal kell
ren del kez ni ük.

3.6.1. A vé dõ esz kö zök alap anya gai és egyéb al ko tó ele mei
A hõ su gár zás és hõ köz lés el le ni vé de lem re al kal mas alap anya go kat és egyéb al ko tó ele me ket olyan át vi te li együtt ha -

tó nak kell jel le mez nie, amely meg fe lel a be esõ hõ áram lás nak. Az alap anya gok nak és egyéb al ko tó ele mek nek meg fele -
lõen ma gas tûz ál ló sá gi fok kal kell ren del kez ni ük, hogy el ke rül he tõ le gyen a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött az
ön gyul la dás ve szé lye.

Ha ezen anya gok és al ko tó ele mek kül sõ ré szé nek vissza ve rõ tu laj don ság gal kell ren del kez nie, az fe lel jen meg az
infra vörös tar to mány ban ki bo csá tott hõ su gár zás jel lem zõ i nek.

Azok nak az anya gok nak és az olyan fel sze re lé sek al ko tó ele me i nek, ame lyek ren del te té se a for ró kö zeg ben  való rö vid
idõ tar ta mú fel hasz ná lás, to váb bá az egyéb vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ki van nak téve for ró anya gok fröccse né sé nek, így 
ol va dó anya gok fröccse nés ve szé lyé nek, ki elé gí tõ ka lo ri kus ka pa ci tás sal kell ren del kez ni ük, hogy a fel vett hõ mennyi ség 
leg na gyobb ré szét csak az után ad ják le, mi u tán a fel hasz ná ló el tá vo lo dott a ve szé lyes ex po zí ció he lyé tõl és a védõ -
eszközt le ve tet te.

Azon vé dõ esz kö zök anya gá nak és egyéb al ko tó ele me i nek, ame lyek for ró anya gok erõs fröccse nés ve szé lyé nek van -
nak ki té ve, ki elé gí tõ mér ték ben el kell nyel ni ük a me cha ni kai üté se ket (l. 3.1. pont).

Azok az anya gok és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek, ame lyek vé let len sze rû kap cso lat ba ke rül het nek láng gal, va la -
mint azok, ame lyek tûz vé del mi fel sze re lé sek gyár tá sá nak ka te gó ri á já ba tar toz nak, olyan láng ál ló sá gi fok kal ren del kez -
ze nek, amely meg fe lel a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kel járó koc ká za ti ka te gó ri á nak. Nem ol vad hat nak el a láng
ha tá sá ra és nem se gít he tik elõ an nak ter je dé sét.

3.6.2. Hasz ná lat ra kész, komp lett vé dõ esz kö zök
A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött:
(1) a vé dõ esz kö zön ke resz tül a fel hasz ná ló hoz el ju tó hõ mennyi ség nek olyan ala csony nak kell len nie, hogy a vi se lés

idõ tar ta ma alatt össze gyûlt hõ a vé den dõ test rész nél egyet len eset ben se érje el a fáj da lom kü szö böt, sem pe dig azt a szin tet,
amely bár mi lyen ár tal mat je lent az egész ség re;

(2) ha ez fel té tel, a vé dõ esz kö zök nek el len kell áll ni uk a fo lya dé kok vagy gõ zök be ha to lá sá nak, és nem okoz hat nak
égé si sé rü lé se ket bel sõ fe lü le tük és a fel hasz ná ló kö zöt ti érint ke zés  miatt.
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Ha a vé dõ esz kö zök hû tõ be ren de zés sel van nak el lát va, amely le he tõ vé te szi a be esõ hõ el nye lé sét fo lya dék párolgá -
sával vagy szi lárd anyag szub li má ci ó já val, azo kat oly mó don kell ter vez ni, hogy az így fel sza ba du ló il lé kony anya gok a
vé dõ esz kö zön kí vül re ke rül je nek, és nem pe dig a fel hasz ná ló felé.

Ha a vé dõ esz kö zök lég zés vé dõ ké szü lék kel ren del kez nek, an nak tény le ge sen biz to sí ta nia kell a vár ha tó al kal ma zá si
kö rül mé nyek kö zött a szá má ra meg sza bott vé dõ funk ci ót.

A gyár tó nak meg kell ad nia – kü lö nö sen azon vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó tá jé koz ta tók ban, ame lyek for ró kör nye zet -
ben  való, rö vid idõ tar ta mú fel hasz ná lás ra ké szül tek – mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek a meg en ged he tõ leg na -
gyobb ex po zí ció meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak a fel hasz ná lót a ren del te tés sze rint al kal ma zott fel sze re lés ál tal érõ hõ -
ha tást il le tõ en.

3.7. Hi deg el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek vé del me a hi deg ha tá sai el len,

a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek nek meg fe le lõ hõ szi ge te lõ ké pes ség gel és me cha ni kai el len ál ló ké pes ség gel kell ren -
del kez ni ük ab ban a ka te gó ri á ban, ame lyik re az en ge dé lye zés vo nat ko zik.

3.7.1. Alap anya gok és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek
Azok nak az alap anya gok nak és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek, ame lyek a hi deg el le ni vé de lem re al kal ma sak,

olyan hõ szi ge te lé si ér té kük le gyen, ame lyet a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek meg kí ván nak. A hi deg kör nye zet ben
 való be avat ko zás hoz ké szült anya gok nak és egyéb haj lé kony vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek meg kell õriz ni ük az el vég -
zen dõ moz du la tok nak és test tar tás nak meg fe le lõ ru gal mas sá gi fo kot.

Azok nak az anya gok nak és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek, ame lyek hi deg anya gok vagy ter mé kek erõs me cha -
ni kai ha tá sá nak van nak ki té ve, ki elé gí tõ mér ték ben tom pí ta ni uk kell a me cha ni kai üté se ket.

3.7.2. Hasz ná lat ra kész, komp lett vé dõ esz kö zök
A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött:
(1) a vé dõ esz kö zön ke resz tül a fel hasz ná lót érõ hõ áram lás nak olyan nak kell len nie, hogy a vi se lés idõ tar ta ma alatt

össze gyûlt hi deg ha tás a vé den dõ test rész bár mely pont ján, be le ért ve a kéz vagy a láb ujj vé ge it is, egyet len eset ben se érje 
el a fáj da lom kü szö böt, sem pe dig azt a szin tet, amely bár mi lyen ár tal mat je len te ne az egész ség re;

(2) a vé dõ esz kö zök nek le he tõ ség sze rint meg kell aka dá lyoz ni uk a fo lya dé kok vagy pél dá ul az esõ víz be ha to lá sát, és
nem okoz hat nak sé rü lé se ket hi deg el le ni vé dõ ré teg és a fel hasz ná ló kö zöt ti érint ke zés  miatt.

Ha a vé dõ esz köz lég zés vé dõ ké szü lék kel ren del ke zik, an nak tény le ge sen biz to sí ta nia kell a vár ha tó al kal ma zá si kö -
rül mé nyek kö zött a szá má ra meg sza bott vé dõ funk ci ót.

A gyár tó nak meg kell ad nia a tá jé koz ta tó ban a hi deg kör nye zet ben  való rö vid idõ tar ta mú fel hasz ná lás ra ké szült vé dõ -
esz kö zök ese té ben mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek a meg en ged he tõ ma xi má lis ex po zí ció idõ tar ta má ra vo nat -
koz nak a fel hasz ná lót a fel sze re lé sen át érõ hi deg ha tást il le tõ en.

3.8. Áram ütés el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek vé del me a vil la mos áram ha tá -

sai el len, meg fe le lõ szi ge te lõ ké pes ség gel kell ren del kez ni ük azok kal a fe szült ség ér té kek kel szem ben, ame lyek nek a fel -
hasz ná ló a vár ha tó leg ked ve zõt le nebb kö rül mé nyek kö zött ki le het téve.

Eb bõl a cél ból a vé dõ esz köz tí pus alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki -
ala kí ta ni, hogy a kül sõ fe lü le ten mért ér ték olyan pró ba fel té te lek kö zött, ame lyek nél a gya kor lat ban elõ for du ló meg fe le lõ
fe szült sé get al kal maz zák, a le he tõ leg ala cso nyabb le gyen, és min den kép pen ki sebb le gyen a tû rés ha tár nak meg fe le lõ,
még meg en ged he tõ, el fo ga dott ér ték nél.

Azo kon a vé dõ esz köz-tí pu so kon és cso ma go lá su kon, ame lyek ki zá ró lag a fe szült ség alat ti vagy fe szült ség alá he lyez -
he tõ be ren de zé se ken vég zett mun kák hoz vagy ke ze lés hez ké szül tek, fel kell tün tet ni egy erre uta ló je let. A jel el sõ sor ban 
a rá juk vo nat ko zó vé del mi osz tályt, il let ve hasz ná la ti fe szült sé get, a szé ria szá mot és a gyár tás idõ pont ját tar tal maz za; a
vé dõ esz kö zök nek a kül sõ ré szü kön ezen kí vül ren del kez ni ük kell egy, a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já nak, va la mint az idõ -
sza kon ként el vég zen dõ vizs gá la tok és el len õr zé sek idõ pont já nak utó la gos jel zé sé re fenn tar tott hellyel.

A gyár tó nak, el sõ sor ban a tá jé koz ta tó ban, je lez nie kell e vé dõ esz köz-tí pu sok ki zá ró la gos hasz ná la tát, va la mint azon
di elekt ro mos vizs gá la tok jel le gét és idõ sza ka it, ame lyek nek a vé dõ esz kö zö ket élet tar ta muk so rán alá kell vet ni.

3.9. Su gár vé de lem
3.9.1. Nem io ni zá ló su gár zás
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a sze met érõ, nem io ni zá ló su gár zá si for rá sok he veny vagy kró ni kus

ha tá sa i nak a meg elõ zé se, el kell nyel ni ük vagy vissza kell ver ni ük az ár tal mas hul lám hosszo kon su gár zott ener gia túl -
nyo mó ré szét anél kül, hogy emel lett túl zot tan meg vál toz tat nák a lát ha tó spekt rum nem ár tal mas ré szé nek a to váb bí tá sát,
a kont rasz tok ér zé ke lé sét és a szí nek meg kü lön böz te té sét, ami kor a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek azt meg kí ván ják.

Eb bõl a cél ból a vé dõ szem üve ge ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy ren del kez ze nek az egyes ár tal mas hul -
lám hosszú sá gok ra néz ve olyan spekt rá lis át bo csá tá si té nye zõ vel, hogy a fel hasz ná ló sze mét a szû rõn ke resz tül érõ su -
gár zás fény erõs sé ge a le he tõ leg ki sebb le gyen, és egyet len eset ben se ha lad ja meg a meg en ged he tõ leg na gyobb expo -
zíciós ha tár ér té ket.
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A szem üve gek nem ron gá lód hat nak meg és nem ve szít he tik el tu laj don sá ga i kat a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek
kö zött ki bo csá tott su gár zás ha tá sá ra. Min den egyes for gal ma zott pél dányt meg kell je löl ni az zal a vé dõ fo ko za ti szám mal,
amely nek meg fe lel a rá jel lem zõ át bo csá tá si té nye zõ nek a gör bé je.

Ugyan azon faj ta su gár for rás nak meg fe le lõ szem üve ge ket vé dõ fo ko za tuk szá má nak nö vek võ sor rend jé ben kell be so -
rol ni. A gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban fel kell tün tet nie az át vi te li gör bé ket, ame lyek alap ján a leg al kal ma sabb vé dõ esz köz
ki vá laszt ha tó, figye lembe véve a tény le ges al kal ma zá si kö rül mé nyek kel járó té nye zõ ket, mint ami lyen a for rás tól  való
tá vol ság és az ilyen tá vol ság ból su gár zott ener gia spekt rá lis meg osz lá sa.

A gyár tó nak min den egyes szû rõ szem üveg-pél dá nyon je lez nie kell a vé dõ fo ko zat szá mát.

3.9.2. Io ni zá ló su gár zás

3.9.2.1. A kül sõ su gár fer tõ zés el le ni vé de lem

A test egé szé nek vagy egy ré szé nek a ra dio ak tív po rok, gá zok, fo lya dé kok vagy azok ke ve ré ke el le ni vé del mé re ter ve -
zett vé dõ esz kö zök alap anya ga it és más al ko tó ele me it úgy kell ki vá lasz ta ni vagy meg ter vez ni és be épí te ni, hogy a vé dõ -
esz köz ha té ko nyan meg aka dá lyoz za a szennye zõ anya gok át ha to lá sát a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.

A szennye zõ anya gok ter mé sze té tõl vagy ál la po tá tól füg gõ en a vé dõ esz köz szük sé ges szi ge te lé se biz to sít ha tó a vé dõ -
ré teg víz hat lan sá gá val, ille tõ leg más meg fe le lõ esz kö zök kel (pl. a szennye zõ anya gok vissza ju tá sá nak meg elõ zé sé re ter -
ve zett, azt szol gá ló szel lõ zést- és túl nyo mást biz to sí tó rend sze rek).

A vé dõ esz kö zök su gár szennye zõ dés tõl tör té nõ meg tisz tí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek nem érin tik ezek nek a vé dõ -
esz kö zök nek a vár ha tó élet tar ta ma alat ti le het sé ges új ra hasz no sí tá sát.

3.9.2.2. Kor lá to zott vé de lem a kül sõ be su gár zás el len

A kül sõ be su gár zás el len a fel hasz ná ló tel jes vé del mét biz to sí tó vé dõ esz közt, il let ve en nek hi á nyá ban a kül sõ be su -
gár zást meg fele lõen tom pí tó vé dõ esz közt úgy kell meg ter vez ni, hogy csak a gyen ge elekt ron (pl. béta) vagy a gyen ge fo ton
(pl. X, gam ma) su gár zás nak áll jon el lent.

Az ilyen vé dõ esz kö zök alap anya ga it és al ko tó ele me it úgy kell ki vá lasz ta ni vagy meg ter vez ni és be épí te ni, hogy a fel -
hasz ná ló vé del mé nek a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek mel lett meg kí vánt ma gas szint jét biz to sít sa anél kül, hogy a fel -
hasz ná ló moz gá sát, test tar tá sát vagy hely vál to za tá sát egy hosszabb ex po zí ció ide je alatt kor lá toz ná (lásd 1.3.1.,
1.3.2. pont).

A vé dõ esz kö zön je lö lés nek kell len ni, amely fel tün te ti a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek nek meg fe le lõ alap anyag(ok) 
tí pu sát és sû rû sé gét.

3.10. Vé de lem a ve szé lyes és fer tõ zõ anya gok el len

3.10.1. Lég zés vé de lem

Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek fel ada ta a lég utak vé del me, el kell lát ni uk a fel hasz ná lót be lé le gez he tõ le ve -
gõ vel, ami kor a szennye zett, il let ve elég te len oxi gén kon cent rá ci ó jú lég kör ha tá sá nak van ki té ve.

A fel hasz ná ló hoz a vé dõ esz köz se gít sé gé vel szál lí tott be lé le gez he tõ le ve gõ meg fe le lõ mó don nyer he tõ, pél dá ul a
szennye zett le ve gõ nek a vé dõ esz kö zön ke resz tül  való szû ré se után, vagy nem szennye zett for rás ból  való ve ze tés út ján.

Ezen vé dõ esz köz faj ták alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki ala kí ta ni,
hogy a fel hasz ná ló lég zés funk ci ó ja és hi gi é ni á ja meg fe le lõ mó don biz to sít va le gyen a vi se lés idõ tar ta ma alatt, a vár ha tó
al kal ma zá si fel té te lek kö zött.

Az arc rész szi ge te lé si fo ká nak, a be lég zés nél a vesz te ség nek, va la mint a szû rõ ké szü lé kek ese té ben a tisz tí tó ké pes ség -
nek olyan nak kell len nie, hogy szennye zett lég kör ese tén a szennye zõ dé sek be ha to lá sa elég sé ge sen kis mér té kû le gyen
ah hoz, hogy ne okoz zon kárt a fel hasz ná ló egész sé gé ben és tisz ta sá gá ban.

A vé dõ esz kö zö kön fel kell tün tet ni a gyár tó azo no sí tó jel zé sét, és az egyes esz köz tí pu sok ra jel lem zõ ada to kat, ame lyek
alap ján a tá jé koz ta tó val együtt min den gya kor lott és kép zett fel hasz ná ló ké pes azo kat meg fe le lõ mó don al kal maz ni.

A szû rõ tí pu sú lég zés vé dõ esz kö zök ese té ben ezen kí vül a gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban je lez nie kell a szû rõ(be tét) új ál -
la pot ban  való tá ro lá sá nak a ha tár ide jét, azo no san az zal, aho gyan az az ere de ti cso ma go lá sá ban ta lál ha tó.

3.10.2. Vé de lem a bõrt vagy sze met érõ ha tá sok el len

Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se, hogy meg aka dá lyoz zák a test egé szé nek vagy egy ré szé nek fe lü -
le ti érint ke zé sét a ve szé lyes anya gok kal és fer tõ zõ kö ze gek kel szem ben, meg kell gá tol ni uk az ilyen anya gok be ha to lá sát 
vagy át szi vár gá sát a vé dõ ré teg fe lü le tén ke resz tül, azon vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött, ame lyek re eze ket a
vé dõ esz kö zö ket ké szí tet ték.

Eb bõl a cél ból ezen vé dõ esz köz faj ták alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni
és ki ala kí ta ni, hogy le he tõ leg tel jes szi ge te lést biz to sít sa nak, szük ség ese tén le he tõ vé téve a na pon ta tör té nõ, ese ten ként
hosszan tar tó hasz ná la tot, vagy amennyi ben ez nem le het sé ges, a vi se lés idõ tar ta má nak csök ken té sét igény lõ, kor lá to zott
szi ge te lést nyújt sa nak.
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Ha bi zo nyos ve szé lyes anya gok vagy fer tõ zõ kö ze gek jel le gük és al kal ma zá suk vár ha tó kö rül mé nyei  miatt je len tõs át -
ha to ló ké pes ség gel ren del kez nek, és e miatt az a meg fe le lõ vé dõ esz kö zök szá má ra kor lá to zott vé del mi idõ tar ta mot je lent, 
a vé dõ esz kö zö ket meg ha tá ro zott vizs gá la tok nak kell alá vet ni, ami le he tõ vé te szi a ha tás fo kuk sze rin ti osz tá lyo zást.
A vizs gá la to kon meg fe lelt vé dõ esz kö zö kön jel zést kell fel tün tet ni, amely tar tal maz za a vizs gá lat so rán al kal ma zott
anya gok ne vét, vagy en nek hi á nyá ban a kód ját, va la mint a rá vo nat ko zó, meg ha tá ro zott vé del mi idõt. Ezen kí vül a gyár -
tó nak meg kell em lí te nie a tá jé koz ta tó ban a meg ha tá ro zott vizs gá la tok je len té sét, ha szük sé ges, kód ját, rész le tes le írá sát
és mind azo kat az ada to kat, ame lyek alap ján meg ha tá roz ha tó a vi se lés meg en ged he tõ leg na gyobb idõ tar ta ma a kü lön bö zõ
vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött.

3.11. Bú vár fel sze re lé sek biz ton sá gi be ren de zé sei
(1) Lég zõ ké szü lék
A lég zõ ké szü lék nek le he tõ vé kell ten nie a fel hasz ná ló be lé le gez he tõ gáz eleggyel  való el lá tá sát a vár ha tó al kal ma zá si

kö rül mé nyek kö zött, figye lembe véve a ma xi má lis me rü lé si mély sé get is.
(2) Ha a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek meg kí ván ják, a fel sze re lé sek nek tar tal maz ni uk kell
a) egy test vé dõt, amely biz to sít ja a fel hasz ná ló vé del mét a me rü lé si mély ség bõl fa ka dó nyo más el len (1. 3.2. pont), il -

let ve a hi deg el len (1. 3.7. pont);
b) egy ri asz tó be ren de zést, amely nek fel ada ta, hogy meg fe le lõ idõ ben fi gyel mez tes se a fel hasz ná lót a be lé le gez he tõ

gáz elegy után pót lá sá nak a hi á nyá ra (l. 2.8. pont);
c) egy men tõ test vé dõt, amely le he tõ vé te szi, hogy a fel hasz ná ló a fel szín re jus son (l. 3.4.1. pont).

4. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A gyár tói mû sza ki do ku men tá ció

1. Az 5.  § (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell mind azo kat az ada to kat, 
ame lyek az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek (3. szá mú mel lék let)  való meg fe le lés ér de ké ben a gyár tó ál tal elõ ál lí tott vé dõ -
esz közt jel lem zik.

2. Az 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti egyé ni vé dõ esz kö zök ese té ben a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell 
a gyár tás ra vo nat ko zó mû sza ki ada to kat, kü lö nö sen

– a vé dõ esz köz át fo gó és rész le tes terv raj zát;
– azo kat a szá mí tá si ada to kat és pro to tí pus vizs gá la ti ered mé nye ket, ame lyek le he tõ vé tett ék az alap ve tõ kö ve tel -

mények be tar tá sá nak el len õr zé sét;
– az alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek a mo dell ter ve zé se so rán érin tett ré szét, va la mint az

alapul vett al kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo kat, il let ve tag ál la mi nem ze ti szab vá nyo kat vagy egyéb mû sza ki
do ku men tu mo kat;

– a gyár tás so rán al kal ma zott el len õr zõ és vizs gá la ti mód sze rek le írá sát;
– a vé dõ esz köz nek a 3. szá mú mel lék let 1.4. pont ja sze rin ti tá jé koz ta tó ját.

5. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A CE-jel ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Az EK-je lö lés tar tal maz za a „CE” kez dõ be tû ket.
A CE-jel alak ja és for má ja a kö vet ke zõ:

2. Az ábra sze rin ti CE-jel ará nyo san csök kent he tõ vagy nö vel he tõ.
3. A CE-jel be tû-, ille tõ leg szám je le i nek füg gõ le ges irány ban ugyan azon mé re tû nek kell len ni ük, és ez 5 mm-nél nem 

le het ki sebb.
Kis mé re tû vé dõ esz köz ese té ben a mi ni má lis mé ret tõl el le het te kin te ni.
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
19/2008. (XII. 4.) SZMM

r e n  d e  l e  t e

a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
és el já rá si rend jé rõl szóló 

20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let mó do sí tá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 4. §
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já -
ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem:

1. §

A szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si 
rend jé rõl szó ló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szak mai vizs gán a vizs ga kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé hez szük sé ges té tel sor, fel adat köz lõ lap, se géd anyag,
ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó (a to váb bi ak ban együtt: fel -
adat lap) el ké szí té sé rõl a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter
a vizs ga nyel vén gon dos ko dik.”

2. §

Az R. 4. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. § A szak mai vizs ga nyel ve ma gyar, il le tõ leg a nem -

ze ti sé gi is ko lá ban, két ta ní tá si nyel vû szak kép zõ is ko lá ban 
ma gyar vagy a nem ze ti ség nyel ve, vagy más, a kép zés
nyel vé nek meg fe le lõ ide gen nyelv. A mo dul zá ró vizs ga
nyel ve ab ban az eset ben is ma gyar, ha a szak mai vizs ga
nyel ve ide gen nyelv. Az ide gen nyel ven le tett szak mai
vizs ga az ál la mi lag el is mert nyelv vizs gá val nem egyen ér -
té kû, azt nem he lyet te sí ti.”

3. §

Az R. 5. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5. § (1) A szak mai vizs ga ré sze i nek is mé telt tel je sí té se

aló li vizs ga fel men tés irán ti ké rel met a vizs gá ra való
 jelentkezéskor írás ban kell be nyúj ta ni a vizs ga szer ve -
zõnek. A vizs ga fel men tés tár gyá ban a szak mai vizs ga bi -
zottság dönt. Dön té sét a ko ráb bi vizs ga le té te lét iga zo ló
 okirat, a vizs gá zó ké rel mé hez csa tolt do ku men tu mok és
a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek rõl szó ló ren de let alap ján 
hoz za meg.

(2) A vizs ga bi zott ság a vizs ga fel men tés rõl ho zott dön -
té sé rõl a ké rel met be nyúj tó vizs gá ra je lent ke zõt a jelent -
kezõ szá má ra leg ked ve zõbb idõ pont ban, de leg ké sõbb a
szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé ge meg kez dé se elõtt 
3 mun ka nap pal ko ráb ban, írás ban tá jé koz tat ja. A vizsga -
bizottság dön té sét ha tá ro zat ba fog lal ja, ame lyet e ren de let
1. szá mú mel lék le te ként ki adott törzs lap ba be kell je -
gyezni.

(3) Ha a vizs ga bi zott ság azt ál la pít ja meg, hogy a vizs -
gá ra je lent ke zõ a vizs gált szak ké pe sí tés ese tén min den
vizs ga rész te kin te té ben tel je sí tet te a szak mai és vizs ga kö ve -
tel mény rõl szó ló ren de let ben elõ ír ta kat, ak kor a vizs gázó
szá má ra újabb szak mai vizs ga le té te le nél kül a szak mai vizs -
ga bi zo nyít ványt a ko ráb bi vizs gán, vizs gá kon  elért ered -
ménye alap ján kell ki ál lí ta ni.

(4) A sa já tos ne ve lé si igé nyû vizs gá zó ké rel mé re, fo -
gya té kos sá ga mi att a vizs ga fel adat a vizs ga bi zott ság dön -
té se alap ján el té rõ vizs ga te vé keny ség gel (szó be li he lyett
írás be li, il let ve írás be li vagy in ter ak tív te vé keny ség he -
lyett szó be li), to váb bá az írás be li és az in ter ak tív vizsga -
tevékenység a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg ha -
tá ro zott idõ nél hosszabb idõ tar tam mal is tel je sít he tõ.
A vizs ga bi zott ság a dön té sé rõl ha tá ro za tot hoz, ame lyet az 
e ren de let 1. szá mú mel lék le te ként ki adott törzs lap ba be
kell je gyez ni.

(5) Men te sül az adott vizs ga rész te kin te té ben a szak mai
vizs ga le té te le alól az a vizs gá zó, aki a vizs ga rész kö ve tel -
mé nyét a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg hir -
de tett or szá gos ta nul má nyi ver se nyen, di ák olim pi án tel je -
sí tet te és a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott he lye zést, tel -
je sít ményt, szin tet el éri.”

4. §

Az R. 6. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
kezés lép:

„(6) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben a (4) be kez -
dés sze rin ti vizs ga idõ pont tól el té rõ idõ pont ban is szer vez -
he tõ szak mai vizs ga úgy, hogy a vizs ga te vé keny sé gek vizs -
ga idõ pont ját a vizs ga szer ve zõ a vizs ga szer ve zé si és le bo -
nyo lí tá si sza bály za tá ban rög zí ti. Az e be kez dés sze rint szer -
ve zett írás be li vagy in ter ak tív vizs ga te vé keny ség le bo nyo lí -
tá sá val járó több let költ ség a vizs ga szer ve zõt ter he li.”

5. §

Az R. 7. § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A vizs gá zó nak a vizs gá ra való je lent ke zés kor
– a b)–d) pon tok te kin te té ben leg ké sõbb a szak mai vizs ga
elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek meg kez dé sé ig – be kell mu -
tat nia:

a) a sze mély azo no sí tó iga zol ványt vagy a sze mély azo -
nos ság iga zo lá sá ra al kal mas más ha tó sá gi iga zol ványt;
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b) a szak ké pe sí tés hez elõ írt is ko lai ta nul má nyok el vég -
zé sét ta nú sí tó bi zo nyít ványt (ok ira tot), vagy a be me ne ti
kom pe ten ci ák mé ré sé rõl és meg fe le lõ szint jé rõl szó ló, e ren -
de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti iga zo lást, a ko ráb ban
meg szer zett szak mai bi zo nyít ványt vagy azok hi te les má -
so la tát, to váb bá a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló
ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek teljesí tését iga -
zoló ok ira tot;

c) is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén a szak kép zés be -
fe je zé sét iga zo ló bi zo nyít ványt;

d) is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben a szak mai és vizs -
ga kö ve tel mény sze rin ti mo dul zá ró vizs ga le té te lét iga -
zoló, e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rin ti ok ira tot, il let -
ve an nak hi te les má so la tát, és – ha a vizs gá zó szer ve zett
kép zés ben vett részt – a kép zés ered mé nyes be fe je zé sét
iga zo ló ok ira tot.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kép zés ered mé -
nyes be fe je zé sét iga zo ló ok irat nak tar tal maz nia kell a kép -
zés so rán el vég zett tan anyag egy sé gek meg ne ve zé sét, az
arra for dí tott idõt (óra szá mot), a szak mai gya kor la tot.”

6. §

(1) Az R. 8. § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben a vizs ga -
szer ve zõ ak kor ala kít hat ki vizs ga cso por to kat, ha a vizs -
gára a 6. § (4) vagy (6) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott
idõ pon tok ra leg alább tíz fõ je lent ke zett. A vizs ga cso port
lét szá ma ak kor csök kent he tõ, ha azt a vizs ga szer ve zõ a
szak mai vizs ga elõ ké szí té sé rõl szó ló je len té sé ben kez de -
mé nye zi, és – in dok lá sa alap ján – a szak ké pe sí té sért fe le -
lõs mi nisz ter a tíz fõs lét szám alól fel men tést ad. A vizs ga -
szer ve zõ a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter tõl kért fel -
men tés má so la tát csa tol ja a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá hoz,
vagy amennyi ben a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz -
da sá gi ka ma ra ha tás kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal a szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nyé ben a szak mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re
ki je lölt szak mai szer ve zet hez, il let ve az ága zat egé szé ben
ér de kelt szak mai ka ma rá hoz be nyúj tott szak mai vizs ga
elõ ké szí té sé rõl szó ló be je len té sé hez.

(3) A szak mai vizs gát az elsõ vizs ga te vé keny ség nap já -
tól szá mít va negy ven öt na pon be lül be kell fe jez ni, ki vé ve, 
ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény más ként ren del ke zik.
Egy nap ra – amennyi ben a szak mai és vizs ga kö ve tel mény -
rõl szó ló ren de let azt nem zár ja ki – több vizs ga rész, vizs -
ga te vé keny ség szer vez he tõ. A vizs gá zó egy nap ra esõ
vizs ga te vé keny sé ge i nek összes ide je nem ha lad hat ja meg
a nyolc órát. Az egyes vizs ga te vé keny sé gek ide je ként – a
nyolc órás idõ ke ret szá mí tá sa kor – a vizs ga te vé keny ség
vég re haj tá sá ra meg ha tá ro zott ma xi má lis idõt kell fi gye -
lem be ven ni.”

(2) Az R. 8. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A vizs gá zó szá má ra a szak mai vizs ga idõ tar ta ma a
(3)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat fi gye lem be véve leg fel -
jebb öt nap le het. A vizs ga bi zott ság ezt az idõ tar ta mot, ha
a vizs ga szer ve zés he lyi sa já tos sá gai ezt in do kol ják, a vizs -
ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban és a vizs ga -
prog ram ban egy nap pal meg hosszab bít hat ja.”

(3) Az R. 8. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A szak mai vizs ga he lyé rõl, idõ pont já ról, a vizs ga -
rend rõl és a szak mai vizs gá val kap cso la tos tud ni va lók ról a 
vizs ga szer ve zõ – a vizs ga meg kez dé se elõtt leg alább tíz
nap pal – tá jé koz tat ja a vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it, a
vizs gá zó kat, a vizs ga szer ve zé sé ben ér de kelt gaz dál ko dó
szer ve ze tet, va la mint a szak mai vizs ga le bo nyo lí tá sá ban
köz re mû kö dõ sze mé lye ket. A vizs ga te vé keny sé gek he lyét 
a vizs ga szer ve zõ je lö li ki. A vizs ga szer ve zõ a tá jé koz ta -
tás sal egy ide jû leg meg kül di a jó vá ha gyás ra ja va solt gya -
kor la ti fel ada to kat a vizs ga bi zott ság el nö ké nek és a 9. §
(3) be kez dé se sze rint fel kért vizs ga bi zott sá gi tag nak.”

7. §

(1) Az R. 9. § (1) be kez dés e) és g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a be kez dés a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A vizs ga szer ve zõ a 6. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõt kö ve tõ ti zen öt na pon be lül, il let ve ha a szak -
mai vizs ga meg szer ve zé sé re is ko la rend sze ren kí vü li szak -
kép zés ben a 6. § (4) vagy (6) be kez dé se alap ján ke rül sor,
a szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek idõ pont ja
elõtt leg alább har minc nap pal je len tést küld a szak mai
vizs ga elõ ké szí té sé rõl a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter -
nek. Ez zel egy ide jû leg a je len tés má so la tát tá jé koz ta tá sul
meg kül di a vizs ga szer ve zõ szék he lye sze rint il le té kes
 megyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat fõ jegy zõ jé nek (a továb -
biakban: szék he lye sze rint il le té kes fõ jegy zõ). A vizs ga cso -
por ton ként össze ál lí tott je len tés nek tar tal maz nia kell:]

„e) az is ko lai rend sze rû szak kép zés és hall ga tói jog vi -
szony ban foly ta tott fel sõ fo kú szak kép zés ese tén a kép zõ
in téz mény nek a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let 12/B. § (3) be kez dé se sze rint az egye di azo no sí tó ját,
 illetve a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
35. § (2) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyi azo no sí tót (a to -
váb bi ak ban: OKM azo no sí tó),”

„g) is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén – ha a
vizs gá zó szer ve zett kép zés ben vett részt – a kép zést foly ta -
tó in téz mény nyil ván tar tás ba vé te li he lyét, a ta nú sít vány
szá mát és ér vé nyes sé gi ide jét,

h) a szak mai vizs ga nyel vét.”
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(2) Az R. 9. § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén, ameny -
nyiben vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal nem ren del ke zõ
szak kép zést foly ta tó in téz mény vé gez te a kép zést, ak kor
az in téz mény kö te les a nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló ta nú -
sít ványt a vizs ga szer ve zõ nek be mu tat ni, va la mint a kép zés
ered mé nyes be fe je zé sét iga zo ló ok ira tot a vizs gá zók szá -
má ra ki ál lí ta ni. A vizs ga szer ve zõ nek je len té sé ben nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy az adott szak ké pe sí tés vo nat ko zá -
sá ban a szak kép zést foly ta tó in téz mény  jogosult a kép zés
meg kez dé sé re és foly ta tá sá ra. Ha a szak kép zést foly ta tó
in téz mény nem jo go sult az adott szak ké pe sí tés te kin te té -
ben kép zés foly ta tá sá ra, úgy a vizs ga szer ve zés re vo nat -
kozó ké rel mét el kell uta sí ta ni.

(3) A vizs ga szer ve zõ a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz -
ter nek kül dött je len tés sel egy ide jû leg írás ban kéri fel a
vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re a szak ké pe sí tés sze rint
 illetékes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rát, vagy amennyi ben a
szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz da sá gi ka ma ra ha tás -
kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal a
szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyé ben a szak -
mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re ki je lölt szak mai
szer ve ze tet, il let ve az ága zat egé szé ben ér de kelt szak mai
ka ma rát. A fel ké rés hez csa tol ni kell az (1) be kez dés ben
sza bá lyo zott je len tés má so la tát.”

8. §

Az R. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11. § (1) A vizs ga ese ti szak mai el len õr zé sét a szak ké -
pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák 
vagy az or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek,
vagy amennyi ben a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz -
da sá gi ka ma ra vagy or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti
szer ve zet ha tás kö ré be sem, a szak ké pe sí té sért fe le lõs  mi -
niszter ál tal a szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyé ben a szak mai vizs ga bi zott ság ban való rész vé tel re ki -
je lölt szak mai szer ve zet, il let ve az ága zat egé szé ben  ér -
dekelt szak mai ka ma ra be vo ná sá val vég zi. Az el len õr zés
kiter jed het vizs ga te vé keny sé gek re, vizs ga ré szek re, vizsga -
napokra vagy a tel jes vizs gá ra.

(2) A szak mai el len õr zés  a vizs ga szer ve zõ, a vizs ga bi -
zott ság és a vizs ga bi zott ság mun ká ját se gí tõ szak ér tõk
– szak mai vizs ga szín vo na las le bo nyo lí tá sa, il let ve a vizs -
gá zók fel ké szült sé gé nek ha té kony mé ré se ér de ké ben foly -
ta tott – te vé keny sé gé nek vizs gá la tá ra irá nyul.

(3) Szak mai el len õr zés re el sõ sor ban az Or szá gos szak -
mai szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõ kér he tõ
fel. Ha a szak mai el len õr zés ben több sze mély vesz részt,
úgy az elsõ mon dat ban meg ha tá ro zott fel té tel nek leg alább
egy sze mély kell, hogy meg fe lel jen.

(4) A szak mai el len õr zés re fel kért (3) be kez dés sze rin ti
szak ér tõt a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter, vagy az ál ta -
la irá nyí tott költ ség ve té si szerv (a to váb bi ak ban: meg bí zó) 
írás ban bíz za meg. 

(5) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ a megbízó -
levelében fog lal tak sze rint van je len a szak mai vizs gán.

(6) A meg bí zó leg alább há rom nap pal az el len õr zés elõtt 
ér te sí tést küld a vizs ga szer ve zõ nek, ki vé ve, ha az ve szé -
lyez te ti az ered mé nyes el len õr zést.

(7) Az el len õr zést vég zõ szak ér tõ az el len õr zés hely szí -
nén meg bí zó le ve le be mu ta tá sá val jel zi az el len õr zés meg -
kez dé sét.

(8) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ a szak mai
vizs ga ira ta i ba be te kint het, de a szak mai vizs gát nem  za -
varhatja, a vizs ga me ne tét nem be fo lyá sol hat ja.

(9) A szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ az el len õr zés
so rán ész lel tek rõl, az azok kal kap cso lat ban meg tett lé pé -
se i rõl, ja vas la ta i ról az el len õr zés he lyét, ide jét, az el len õr -
zött in téz mény meg ne ve zé sét és az el len õr zés be be von tak 
név so rát is tar tal ma zó rész le tes írá sos össze fog la lót ké szít. 
Az érin tet tek az össze fog la ló hoz írá sos zá ra dé kot fûz het -
nek. A szak ér tõ az el len õr zést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
kül di el az eset le ge sen zá ra dé kot is tar tal ma zó összefog -
lalót a meg bí zó já nak.

(10) Ha a szak mai el len õr zést vég zõ szak ér tõ te vé keny -
sé ge so rán jog sza bály sér tést ész lel, ha la dék ta la nul kö te les
meg bí zó já nak je len te ni, aki szük ség ese tén in téz ke dik a
szak mai vizs ga fel füg gesz té sé rõl. A vizs ga szer ve zõ e jelen -
téstételhez szük sé ges kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket kö te les
biz to sí ta ni.”

9. §

(1) Az R. 12. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vizs ga bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak meg bí zá -
sá ról a meg bí zó is ko lai rend sze rû szak kép zés ben a vizs ga -
idõ szak elsõ nap ja, is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben 
a szak mai vizs ga elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek idõ pont ja
elõtt leg alább ti zen öt nap pal írás ban ér te sí ti a vizs ga szer -
ve zõt.”

(2) Az R. 12. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A vizs ga szer ve zõ al kal ma zott ja nem le het a vizs ga -
bi zott ság el nö ke ab ban az in téz mény ben, amellyel köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban, il le tõ leg mun ka vi szony ban
áll.”

(3) Az R. 12. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re mó do sul:

„(5) Nem le het a vizs ga bi zott ság el nö ke az, aki a vizs -
gacsoport ban sze rep lõ vizs gá zó, il let ve vizs gá zók oktatá -
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sában vagy a vizs gá ra tör té nõ fel ké szí té sé ben köz vet le nül
részt vett.”

10. §

Az R. 13. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A vizs ga bi zott ság el nö ke]
„b) el len õr zi a vizs ga elõ ké szí té sét, a szük sé ges szak -

mai fel té te lek, az egész sé ges és biz ton sá gos vizs ga kö rül -
mé nyek meg lé tét, az írás be li, il let ve az in ter ak tív vizsga -
tevékenységrõl ké szí tett jegy zõ köny vet,”

11. §

Az R. 14. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A vizs ga bi zott ság ban a vizs ga szer ve zõ kép vi se lõ -
je ként részt vevõ tag lát ja el a szak mai vizs ga elõ ké szí té sé -
vel és le foly ta tá sá val kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,
elõ ké szí ti a szak mai vizs ga ered mé nyé nek ki hir de té sét,
gon dos ko dik a szak mai vizs ga ira ta i nak sza bály sze rû ki ál -
lí tá sá ról és to váb bí tá sá ról. A vizs ga szer ve zõ kép vi se lõ je
fe le lõs a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban,
va la mint a vizs ga prog ram ban a vizs gá zók ra vo nat ko zó
 információkról tör té nõ tá jé koz ta tá sért.”

12. §

Az R. 15. § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A vizs ga bi zott ság dön té se it bi zott sá gi ér te kez le ten, ha -
tá ro zat for má já ban hoz za meg, és ha tá ro za ta it jegy zõ -
könyv ben rög zí ti.

A vizs ga bi zott ság ér te kez le tet tart:]
„a) a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat és a

vizs ga prog ram el fo ga dá sa, a vizs gá ra je lent ke zõ vizs ga -
fel men tés tár gyá ban be nyúj tott ké rel mé rõl szó ló dön tés
ha tá ro zat ba fog la lá sa cél já ból, il let ve a szak mai vizs ga
elsõ vizs ga te vé keny sé gé nek meg kez dé se elõtt, 

b) a szak mai vizs ga utol só nap ján, az utol só vizsgate -
vékenység be fe je zé sét kö ve tõ en, a vizs gá zók teljesítmé -
nyének ér té ke lé se, a vizs ga le bo nyo lí tá sa szabályszerûsé -
gének meg ál la pí tá sa cél já ból,”

13. §

(1) Az R. 16. § (1) be kez dés b) pont já nak bd) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Min den vizs ga bi zott sá gi ér te kez let rõl jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni. A jegy zõ könyv nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:
an nak a vizs gá zó nak a ne vét,]

„bd) aki a 3. szá mú mel lék let 4. zá ra dé ka sze rint egy
vagy több, eset leg va la mennyi vizs ga rész bõl – a szak mai
és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let el té rõ rendelke -
zése hi á nyá ban – 50%-ra vagy az alatt tel je sí tett és ezért
ja ví tó vizs gát kell ten nie, meg je löl ve a vizs ga ré sze ket,”

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

„(2) A vizs ga rend ben meg ha tá ro zott utol só vizs ga te vé -
keny sé get kö ve tõ ér te kez le ten ké szült jegy zõ könyv höz
– ame lyet a vizs ga bi zott ság el nö ke, tag jai és jegy zõ je ír
alá – csa tol ni kell a töb bi ér te kez let jegy zõ köny vét, az osz -
tá lyo zó ívet, to váb bá a fel men té si ké re lem hez be nyúj tott
ok ira tok má so la tát. A do ku men tu mok 35. § (5) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint tör té nõ ke ze lé se a vizs ga szer ve zõ
 kötelessége.”

14. §

Az R. 17. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Va la mennyi vizs ga te vé keny ség csak a vizs ga szer -
ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban rög zí tett vizsga -
bizottsági tag és a vizs ga bi zott ság mun ká ját se gí tõ szak -
értõ je len lé té ben kezd he tõ meg, il le tõ leg foly tat ha tó.
A vizs ga bi zott sá gi tag a vizs gá zó sze mély azo nos sá gát va -
la mennyi vizs ga te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en
kö te les el len õriz ni.”

15. §

(1) Az R. 18. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az in ter ak tív vizs ga te vé keny ség vizs ga fel ada ta i -
hoz elõ ze te sen, de leg ké sõbb a fel ada tok meg kül dé sé vel
egy ide jû leg tá jé koz ta tót kell ki ad ni, amely alap ján a vizs -
ga szer ve zõ a vizs ga fel adat hoz szük sé ges spe ci á lis fel té te -
le ket biz to sí ta ni tud ja. Az in ter ak tív fel adat meg kez dé se
elõtt a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott vizs ga bi zott sá gi tag el len õr zi a tár gyi fel té -
te lek meg lé tét, a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it.
A tech ni kai fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sá ért fe le lõs
sze mély a vizs ga biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá nak ér de ké ben
a vizs ga szer ve zõ írá sos en ge dé lyé vel je len le het.”

(2) Az R. 18. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A zárt, biz ton sá gos cso ma go lás ban ér ke zõ fel adat -
la pok, il let ve az elekt ro ni ku san ér ke zõ fel adat la pok ki bon -
tá sa a cso ma gon, il let ve az elekt ro ni kus fel adat la pok kí sé -
rõ le ve le sze rint meg je lölt idõ pont ban az írás be li, il let ve
az in ter ak tív vizs ga te vé keny ség za var ta lan le bo nyo lí tá sát
fel ügye lõ sze mély és a vizs ga szer ve zé si és le bo nyo lí tá si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott vizs ga bi zott sá gi tag elõtt
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tör té nik. A fel bon tás, il let ve te le pí tés he lyét, idõ pont ját,
a cso mag (sér tet len vagy sé rült, fel bon tott), il let ve az
elekt ro ni ku san ér ke zõ fel adat la pok ál la po tát és a jelen -
lévõk ne vét jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell. A jegy zõ -
köny vet a ki ja ví tott dol go za tok kal együtt kell ke zel ni.”

16. §

Az R. 19. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Ha a vizs gá zó be fe jez te a vizs ga fel adat ki dol go zá -
sát, vagy a ren del ke zés re álló idõ le telt, dol go za tát, fel -
adat lap ját, elekt ro ni kus adat hor do zó ját át ad ja a fel ügye lõ -
nek, aki köz vet le nül az át vé telt kö ve tõ en rá ír ja a be adás
idõ pont ját és el lát ja kéz je gyé vel, to váb bá dol go zat, fel -
adat lap ese tén az üre sen ha gyott he lye ket és ol da la kat – az
utó la gos ki egé szí té sek le he tõ sé gé nek ki kü szö bö lé se ér de -
ké ben – szí nes tol lal, át hú zás sal ér vény te le ní ti. Az in ter ak -
tív fel ada tok ered mé nyét tar tal ma zó fáj lo kat le zárt, utó lag
nem mó do sít ha tó elekt ro ni kus adat hor do zón kell be ad ni,
amely re a vizs gá zó kéz írás sal írja rá a ne vét, a szak ké pe -
sítés meg ne ve zé sét, a vizs ga fel adat sor szá mát és cí mét,
 továbbá a vizs ga nap já nak a kel tét, va la mint alá ír ja.”

17. §

(1) Az R. 20. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A gya kor la ti vizs ga fel ada to kat a vizs ga szer ve zõ
dol goz za ki és a vizs ga szer ve zõ ja vas la tá ra – a vizs ga
meg kez dé se elõtt – a vizs ga bi zott ság el nö ke a 9. § (3) be -
kez dé se sze rint fel kért vizs ga bi zott sá gi tag gal egyet ér tés -
ben hagy ja jóvá. A fel adat nak, il let ve a ja ví tá si-ér té ke lé si
út mu ta tó nak al kal mas nak kell len nie rész szak ké pe sí tés -
hez szük sé ges kom pe ten ci ák mé ré sé re, il let ve értékelé -
sére.”

(2) Az R. 20. § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A gya kor la ti vizs ga te vé keny ség meg kez dé se elõtt a 
vizs gá zó kat tá jé koz tat ni kell a gya kor la ti vizs ga te vé keny -
ség rend jé rõl és a vizs gá val kap cso la tos egyéb tud ni va lók -
ról, to váb bá a gya kor la ti vizs ga te vé keny ség he lyé re és
a mun ka vég zés re vo nat ko zó mun ka vé del mi, tûz vé del mi,
egész ség vé del mi elõ írá sok ról. A vizs ga fel ada tok meg kez -
dé se után to váb bi út mu ta tás csak bal eset és je len tõs kár -
oko zás meg elõ zé se cél já ból ad ha tó.

(5) A gya kor la ti vizs ga fel ada tok vég re haj tá sá hoz a
szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let ben meg -
ha tá ro zott idõ áll a vizs gá zó ren del ke zé sé re. Ebbe az idõ be 
a vizs ga fel ada tok is mer te té sé nek ide je nem szá mít bele.
A gya kor la ti vizs ga te vé keny ség egyes fel ada ta i nak vég re -
haj tá si ide jét a vizs ga fel ada tok le írá sa tar tal maz hat ja.”

18. §

Az R. 22. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22. § Ha a szak mai vizs ga ke re té ben azért nincs le he tõ -

ség a szak ké pe sí tés re jel lem zõ gya kor la ti vizs ga fel adat
meg ol dá sá ra, mert a kö ve tel mény mo dul olyan kom pe ten -
ci á kat tar tal maz, me lyek mé ré se, ér té ke lé se nem le het sé -
ges a vizs ga idõ szak ban, ak kor a gya kor la ti vizs ga fel ada tot 
a kép zés so rán, a kom pe ten ci ák el sa já tí tá sát kö ve tõ en, elõ -
re ho zott gya kor la ti vizs ga te vé keny sé get tar tal ma zó mo -
dul zá ró vizs ga ke re té ben kell tel je sí te ni, mely nek ered mé -
nye be szá mít a szak mai vizs ga ered mé nyé be. Az elõ re ho -
zott gya kor la ti vizs ga te vé keny ség le he tõ sé gét, tel je sí té sé -
nek, ér té ke lé sé nek és be szá mí tá sá nak mód ját a szak mai és
vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let ben kell meg ha tá roz -
ni. A vizs gá zó ré szé re az elõ re ho zott gya kor la ti vizsga -
tevékenység tel je sí té sé rõl és ered mé nyé rõl iga zo lást kell
ki ad ni, ame lyet csa tol ni kell a szak mai vizs ga ira ta i hoz.”

19. §

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

„(1) A szó be li vizs ga te vé keny ség so rán a vizs gá zó a szak -
ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott vizs ga -
fel ada to kat tar tal ma zó fel adat la pok kö zül, a vizs gázó ál tal
vé let len sze rû en ki vá lasz tott fel adat lap alap ján ad szá mot
fel ké szült sé gé rõl.”

(2) Az R. 23. §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A vizs gá zó a szó be li fel ada tát csak a fel adat lap ki -
vá lasz tá sa után és a fel adat sor szá má nak az osz tá lyo zó ív -
ben való rög zí té se után is mer he ti meg. A fel ké szü lést és a
fel adat meg ol dá sát a fel adat lap alap ján, a vizs ga szer ve zõ
ál tal biz to sí tott se géd anya gok hasz ná la ta mel lett vég zi. 

(4) Ha a sa já tos ne ve lé si igé nyû vizs gá zó a szó be li vizs -
ga te vé keny ség he lyett írás be li vizs ga te vé keny sé get vé gez, 
a fela dat lap ki vá lasz tá sa után fel ügye lõ je len lé té ben ké szí ti
el vizs ga fel ada tát.”

20. §

Az R. 24. § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vizs gá zó a vizs ga fe le let váz la tát a vizsgaszer -
vezõ vagy a szak kép zést foly ta tó in téz mény bé lyeg zõ jé vel 
el lá tott pa pí ron rög zít he ti, to váb bá a szak mai és vizs ga kö -
ve tel mény rõl szó ló ren de let ben, il let ve a vizs ga fel adat ban
meg ha tá ro zott és a vizs ga szer ve zõ ál tal biz to sí tott se géd -
esz kö zö ket hasz nál hat ja.

(3) A vizs gá zó a vizs ga fel adat jel le gé nek meg fe le lõ en
ön ál ló an fe lel vagy szak mai meg be szé lést foly tat. Az ön álló 
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is mer te tés csak ak kor sza kít ha tó meg, ha a vizs gá zó nyil -
ván va ló an és sú lyo san té ved, vagy a ki fej tés ben  elakad.

(4) A szak mai vizs ga szó be li vizs ga te vé keny sé gei so rán 
a vizs gá zó egy al ka lom mal pót té telt vá laszt hat. Azon vizs -
ga te vé keny ség nél ahol pót té tel vá lasz tá sá ra ke rült sor,
a vizs gá zó tel je sít mé nye leg fel jebb 60%-ra ér té kel he tõ.
A pót té tel vá lasz tás té nyét az érin tett szó be li vizs ga te vé -
keny ség meg je lö lé sé vel fel kell tün tet ni az osz tá lyo zó íven
és a vizs ga jegy zõ könyv ben is rög zí te ni kell.”

21. §

Az R. 25. § (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) A vizs ga rész %-os ered mé nyét az egyes fel ada tok
%-os ér té ke és a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg -
ha tá ro zott sú lyo zás sze rint kell meg ál la pí ta ni. Ha a szak -
mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let más képp nem
ren del ke zik, si ke res a vizs ga rész, ha az így ka pott ér ték
50% fe let ti.

(4) Ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de -
let más képp nem ren del ke zik, a vizs ga ré szen ként el ért
%-os tel je sít mé nyek szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben
meg ha tá ro zott sú lyo zott át la ga alap ján, az (1) be kez dés
sze rin ti osz tály zat a kö vet ke zõ:

81–100% je les (5)
71–80% jó (4)
61–70% kö ze pes (3)
51–60% elég sé ges (2)
50% vagy 50% alatt elég te len (1)
A vizs ga ér té ke lé se és az ered mé nyek szá mí tá sa so rán

az ér té ke ket az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ke re kít ve és
egész %-ban ki fe jez ve kell meg ál la pí ta ni.

(5) Ha a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de -
let más képp nem ren del ke zik, si ker te len a szak mai vizs ga,
ha a vizs gá zó egy vagy több vizs ga ré szen 50% vagy az
alat ti tel je sít ményt nyúj tott. 

(6) Ha a vizs ga ré szen, il let ve vizs ga ré sze ken nyúj tott
tel je sít mény 50% vagy az alat ti, ak kor az egyes fel ada tok
ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó ja sze rin ti ér té ke lés sel meg kell 
ál la pí ta ni, hogy a vizs gá zó meg fe lelt-e a 9. § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti rész szak ké pe sí tés követelménymodul -
jainak. 

(7) Ha az 5. § (1)–(3) be kez dé sei alap ján vizs ga rész tel -
je sí té se aló li men te sí tés re ke rül sor, ak kor a vizs gá zó tel je -
sít mé nyé nek ér té ke lé se kor a vizs ga részt an nak ko ráb bi
szak mai vizs gán tel je sí tett szá za lé kos ér té ké vel, vagy a
fel men tés alap já ul szol gá ló ta nul má nyok ban meg ha tá ro -
zott, il let ve a vizs gán szer zett ér dem jegy nek a (4) be kez -
dés sze rin ti ma xi má lis % ér té ké vel kell fi gye lem be ven ni.
Az 5. § (5) be kez dé se alap ján a ver seny ki írás ban meg ha tá -
ro zott fel men tés ese tén az adott vizs ga rész tel je sít mé nyét
100%-os nak kell te kin te ni.”

22. §

Az R. 26. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A ki ja ví tott és ér té kelt írás be li és in ter ak tív dol go -
za tot, az ere de ti írás be li vagy in ter ak tív vizs ga fel adat egy
pél dá nyát, a ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó kat – ha a szak mai
és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let más képp nem ren -
del ke zik – az utol só vizs ga te vé keny ség meg kez dé se elõtt
leg alább há rom nap pal  meg kell kül de ni a vizs ga bi zott ság
el nö ké nek.”

23. §

(1) Az R. 29. § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez ja ví tó vizs gát kell ten nie
an nak a vizs gá zó nak, aki]

„a) a szak mai vizs gán, a ja ví tó- vagy a pót ló vizs gán
 valamely vizs ga rész bõl – ha a szak mai és vizs ga kö ve tel -
mény rõl szó ló ren de let más képp nem ren del ke zik – 50%
vagy az alat ti tel je sít ményt nyúj tott,”

(2) Az R. 29. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy út tal a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A vizs ga szer ve zõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
a ki ala kí tott vizs ga cso port tag jai – ered mény te len szak mai 
vizs ga ese tén – leg ké sõbb a szak mai vizs gát kö ve tõ vizs ga -
idõszak vé gé ig ja ví tó-, pót ló vizs gát te hes se nek.

(5) A si ker te len szak mai vizs ga, a pót ló vizs ga és a ja ví -
tó vizs ga a szak mai és vizs ga kö ve tel mény meg vál to zá sá ig, 
de leg alább a szak mai vizs gát kö ve tõ egy évig a kép zés
meg kez dé se kor ér vé nyes vizs ga kö ve tel mény sze rint meg -
is mé tel he tõ.”

24. §

Az R. 30. § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A törzs la pot ide gen nyel vû szak mai vizs ga ese tén
– a Kö zotv. 72. §-ában fog lal tak ki vé te lé vel – ma gyar
nyel ven kell ve zet ni.”

25. §

Az R. 32. § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(9) A bi zo nyít ványt – a Kö zotv. 72. §-ában fog lal tak
ki vé te lé vel – ma gyar nyel ven kell ki ál lí ta ni.”
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26. §

Az R. 35. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

„A ki töl tet len, el ve szett bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té -
sé rõl és az ér vény te le ní tett bi zo nyít vá nyok köz zé té te lé rõl
a szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.”

27. §

(1) Az R. 
a) 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel -

lék le te,
b) 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel -

lék le te,
c) 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel -

lék le te, va la mint
d) 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel -

lék le te
lép, egy út tal 

e) ki egé szül e ren de let 5. szá mú mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 8. szá mú mel lék let tel.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té ben a „Szak mai vizs ga –
Egyé ni adat lap” al cí met kö ve tõ fel so ro lás a kö vet ke zõ
5. pont tal egé szül ki és a je len le gi 5–8. pon tok je lö lé se
6–9. pon tok ra mó do sul:

„5. Ta nu lói azo no sí tó ja: ….…………………………”

28. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba. E ren de let 1–27. §-a, 29. §-a, va la mint 1–5. szá mú
mel lék le te a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap utol só nap ján
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen meg kez dett szak mai vizs gák ese tén kell al kal maz ni.

29. §

(1) Az R. 
a) 1. §-ában, 9. § (1) be kez dés b) pont já ban, 32. § (1) be -

kez dé sé ben, 1. szá mú mel lék le té ben a „rész-szak ké pe -
sítés” szö veg rész he lyé be a „rész szak ké pe sí tés” szö veg,
20. § (1) be kez dé sé ben a „rész-szak ké pe sí tés hez” szö veg -
rész he lyé be a „rész szak ké pe sí tés hez” szö veg, 25. §
(5) be kez dé sé ben a „rész-szak ké pe sí tést” szö veg rész he -
lyé be a „rész szak ké pe sí tést” szö veg,

b) 8. § (1) be kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról szó ló tör -
vény” szö veg rész he lyé be a (köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kö zotv.)” szö veg, 30. §
(3) be kez dé sé ben a „köz ok ta tá si tör vény” szö veg rész he -
lyé be a „Kö zotv.” szö veg,

c) 16. § (1) be kez dés be) al pont já ban a „tel je sít -
mény%-át” szö veg rész he lyé be a „tel je sít mény-szá za lé -
kát” szö veg, 30. § (4) be kez dé sé ben, 31. § (1) be kez dé sé -
ben, to váb bá 32. § (2) és (6) be kez dé sé ben a „tel je sít -
mény%-ait” szö veg rész he lyé be a „tel je sít mény-szá za -
léka it” szö veg,

d) 21. § (2) be kez dé sé ben az „ér té ke lés ben” szö veg rész
he lyé be az „ér té ke lõ la pon” szö veg,

e) 30. § (7) be kez dé sé ben a „ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „kép vi se lõ je” szö veg
lép. 

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 6. § (5) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta, 24. § (5) be kez dé se, va la mint 31. § (2) be kez dé -
sé bõl az „a vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je, to váb bá” szö veg rész.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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aki szakmai tanulmányait a(z)……………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...végezte,

a(z) …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… mellett m köd  szakmai 
vizsgabizottság el tt ……………………… nyelven szakmai vizsgát tett. 

Ez a bizonyítvány a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a 
értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

azonosító számú, 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. megnevezés

szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-
ráépülés* megszerzését igazolja. 
—————

* A megfelel  rész (szakképesítés köre) aláhúzandó! 

A szakmai vizsga eredménye %-ban: …………. 

A szakmai vizsga eredménye osztályzattal: ……………………………. 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése: 

A szakmai 
követelmény-

modul 
azonosítója

A szakmai követelménymodul 
megnevezése 

A szakmai 
vizsgán elért 
teljesítmény 

%-ban 

....................................., ........... év ............................ hó ....... nap. 

 ..............................................................  ..................................................... 
a szakmai vizsgabizottság  

elnöke
a vizsgaszervez

vezet je

P. H.”



2. szá mú mel lék let a 19/2008. (XII. 4.) SZMM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let hez

Zá ra dé kok

 1. „A .......................................... szak mai vizs gán el kö ve tett sza bály ta lan ság mi att a(z) ...............................................
mel lett mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság a ................................................................................ vizs gá tól el til tot ta.
Ja ví tó vizs gát te het.”

 2. „A .................................... szak mai vizs gán iga zol ha tó ok ból nem je lent meg, vagy azt nem tud ta be fe jez ni.
 Pótlóvizsgát te het.”

 3. „A ......................................... szakmai vizs gán iga zol ha tó ok nél kül nem je lent meg, vagy azt meg sza kí tot ta.
 Javítóvizsgát te het.”

 4. „A ............................................................ szak mai vizs gán a .....................................................szá mú kö ve tel mény -
mo dul(ok)hoz kap cso ló dó vizs ga rész(ek)bõl a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló ren de let sze rin ti elég te len,
vagy el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban 50% vagy az alat ti tel je sít ményt nyúj tott. Ja ví tó vizs gát te het.”

 5. „A .................................................. szá mú kö ve tel mény mo dul hoz kap cso ló dó vizs ga rész bõl teljesítményszáza -
lékát a(z) ............................... szak mai ver se nyen el ért ered mé nye alap ján kap ta.”

 6. „A ........................................ szá mú kö ve tel mény mo dul hoz kap cso ló dó vizs ga rész tel je sí té se alól men te sít ve.
A ............................. vizs ga rész tel je sít mény szá za lé kát az ............. év ............................. hó ......... nap ján tett
................... szak mai vizs ga ered mé nye alap ján ál la pí tot tuk meg.”

 7. a) „A szak mai vizs gán a vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt, .............................................. szak ké pe sí tés meg -
szerzését iga zo ló bi zo nyít ványt ka pott.”

 7. b) „A szak mai vizs gán a vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt, .............................................. szak ké pe sí tés-el ága zás
meg szer zé sét iga zo ló bi zo nyít ványt ka pott.”

 8. „A szak mai vizs gán tel je sí tett vizs ga rész(ek) alap ján ............................................................. szak ké pe sí tés-rá épü -
lést iga zo ló bi zo nyít ványt ka pott.”

 9. „A szak mai vizs gán tel je sí tett vizs ga rész(ek) alap ján ............................................................. rész szak ké pe sí tést
 igazoló bi zo nyít ványt ka pott.”

10. „A szak mai vizs gát …………………… nyel ven tel je sí tet te.” ”
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3. szá mú mel lék let a 19/2008. (XII. 4.) SZMM ren de let hez

„4. szá mú mel lék let a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let hez

EUROPASS bi zo nyít vány-ki egé szí tõ*

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE (HU)

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ ké pes:

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETÕ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

* Meg jegy zé sek:

Je len do ku men tum cél ja, hogy ki egé szí tõ in for má ci ó kat nyújt son az adott bi zo nyít vány ról, ön ma gá ban nem szol gál a
szak ké pe sí tés ér vé nyes bi zo nyít vá nya ként. Az ûr lap for má tu má nak alap ját a kö vet ke zõ do ku men tu mok ad ják:
„93/C 49/01 of 3 De cem ber 1992 on the trans pa ren cy of qu a li fi ca ti ons” (93/C 49/01 szá mú 1992. de cem ber 3-ai Ta ná csi
Ha tá ro zat a szak ké pe sí té sek át lát ha tó sá gá ról), „Co un cil Re so lu ti on 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the trans pa ren cy of
vo ca ti o nal tra i ning cer ti fi ca tes” (96/C 224/04 szá mú, 1996. jú li us 15-ei Ta ná csi Ál lás fog la lás a szak kép zé si bi zo nyít vá -
nyok át lát ha tó sá gá ról), „Re com men da ti on 2001/613/EC of the Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil of 10 July 2001
on mo bi lity wit hin the Com mu nity for stu dents, per sons un der go ing tra i ning, vo lun te ers, te a chers and tra i ners”
(2001/613/EC szá mú 2001. jú li us 10-ei Eu ró pai Par la men ti és Ta ná csi Aján lás a ta nu lók, gya kor la ti kép zés ben részt
vevõ sze mé lyek, ön kén te sek, ta ná rok és kép zõk, ok ta tók kö zös sé gen be lü li mo bi li tá sá ra).
Az át lát ha tó ság ról to váb bi in for má ci ók ér he tõk el: http://eu ro pass.ce de fop.eu ro pa.eu/
©Eu ro pe an Com mu ni ti es 2002©

5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bi zo nyít ványt ki ál lí tó szerv neve és stá tu sza A bi zo nyít vány el is me ré sé ért fe le lõs nem ze ti ha tó ság neve és
stá tu sza

A bi zo nyít vány szint je (nem ze ti vagy nem zet kö zi)
Osz tály zá si ská la /Vizs ga kö ve tel mé nyek
Az osz tály za tok a szak mai és vizs ga kö ve tel mény rõl szó ló 
ren de let sze rin ti sú lyok és a vizs ga ré szen ként el ért %-os 
tel je sít mé nyek sú lyo zott át la ga alap ján:

je les (5)
jó (4)

kö ze pes (3)
elég sé ges (2)
elég te len (1)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja, meg ne ve zé se 
és a szak mai kö ve tel mény mo dul hoz ren delt vizs ga ré szen el ért
tel je sít mény szá za lék ban ki fe jez ve:
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A bi zo nyít vány so ro zat je le:

sor szá ma:

A bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak idõ pont ja: A vizs gá zó szak mai vizs gán el ért tel je sít mé nye %-ban 
ki fe jez ve:
A vizs gá zó szak mai vizs gán el ért tel je sít mé nye osz tály zat tal ki -
fe jez ve:

To vább lé pés az ok ta tás/kép zés kö vet ke zõ szint jé re Nem zet kö zi meg ál la po dá sok

A szak kép zés fo lya ma tá ra vo nat ko zó egyéb in for má ció (akk re di tált prog ram lajst rom szá ma)

Jogi alap

6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szak mai el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás le írá sa A tel jes prog ram 
szá za lé ká ban

%

Idõ tar tam
(órák/he tek/hó na pok/évek)

Is ko lai/kép zõ köz pont ala pú

Mun ka he lyi ala pú

Akk re di tált elõ ze tes kép zett ség
Tel jes kép zé si idõ

Be lé pé si kö ve tel mé nyek:

To váb bi in for má ci ók:

Je len bi zo nyít vány-ki egé szí tõ a Nem ze ti Re fe ren cia Köz pont és a Nem ze ti Eu ro pass Köz pont hon lap ja in köz zé tett ki töl -
té si út mu ta tó alap ján ke rült el ké szí tés re.

Nem ze ti Re fe ren cia Köz pont: Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet http://nrk.nszi.hu.

A vizs ga szer ve zõ ve ze tõ je:

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

P.  H.

Ki ál lí tás dá tu ma: …………………………….”
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4. szá mú mel lék let a 19/2008. (XII. 4.) SZMM ren de let hez 

„7. szá mú mel lék let a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let hez

IGAZOLÁS

mo dul zá ró vizs gá ról (a kép zés ben való rész vé tel nél kül is ki ad ha tó)

/ a kép zés ered mé nyes be fe je zé sé rõl*

Alul írott .................................................................................................................................................................. (név),

mint a ...................................................................................................................................... kép zõ in téz mény ve ze tõ je

iga zo lom, hogy .................................................................................. (név) ............................................ (szü le té si hely)

........................................................... (szü le té si idõ) .................................................................... (any ja szü le té si neve)

a.............................................................................................................................................................. azo no sí tó szá mú

..................................................................................................................................................................... meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés/szak ké pe sí tés-el ága zás/rész szak ké pe sí tés/szak ké pe sí tés-rá épü lés*

meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés kép zé si prog ram ja sze rin ti mo dul zá ró vizs gá(ka)t/kép zést* tel je sí tet te.

A mo dul zá ró vizs ga(ák)/kép zés*

meg ne ve zé se idõ pont ja

(csak kép zés ered mé nyes be fe je zé sé rõl szó ló iga zo lás ese tén)

El vég zett tan anyag egy ség(ek) meg ne ve zé se  Kép zés re for dí tott idõ (óra szám)    Gya kor lat ide je

To váb bi gya kor lat meg je lö lé se és ide je:

Dá tum: ...................................., cccc év cc  hó cc  nap

P. H.

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

név, alá írás

* A kí vánt rész alá hú zan dó!”
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5. szá mú mel lék let a 19/2008. (XII. 4.) SZMM ren de let hez 

„8. szá mú mel lék let a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let hez

IGAZOLÁS
be me ne ti kom pe ten cia fel mé ré sé rõl

(a kép zés ben való rész vé tel nél kül is ki ad ha tó)

Alul írott .................................................................................................................................................................. (név),

mint a ...................................................................................................................................... kép zõ in téz mény ve ze tõ je

iga zo lom, hogy ................................................................................... (név) ............................................ (szü le té si hely)

............................................... (szü le té si idõ) ................................................................................. (any ja szü le té si neve)

a............................................................................................................................................................... azo no sí tó szá mú

..................................................................................................................................................................... meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés/szak ké pe sí tés-el ága zás/rész szak ké pe sí tés/* szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren de let ben
rög zí tett be me ne ti kom pe ten ci á kat a szak ké pe sí tés nek/szak ké pe sí tés-el ága zás nak/rész szak ké pe sí tés nek/* meg fe le lõ
szin ten tel je sí tet te.

A be me ne ti kom pe ten cia A fel mé rés
   meg ne ve zé se   idõ pont ja

Dá tum: ...................................., cccc év cc  hó cc  nap

P.  H.

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

név, alá írás

* A kí vánt rész alá hú zan dó!”
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
20/2008. (HÉ 48.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti 
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról 

1. §

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát - 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 65. §-ának (2) be -
kez dé se sze rint, a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sa alap ján - a
je len uta sí tás mel lék le té ben fog lal tak sze rint ál la pí tom
meg.

2. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szó ló 3/2006. (MK 94.) SZMM uta sí tás, és az azt
mó do sí tó 12/2007. (MK 41.) SZMM uta sí tás. 

Szûcs Eri ka s. k.,

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Mel lék let 
a 20/2008. (MüK. 12.) SZMM uta sí tás hoz

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. fe je zet

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um jog ál lá sa,
fel ada ta

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ada tai, jel zé sei

1. §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak felsorolá sáról
szó ló 2006. évi LV. tör vény alap ján a mi nisz té ri um elneve -

zése: „SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM”
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um).

(2) A mi nisz té ri um ne vé nek hi va ta los rö vi dí té se:
„SZMM”

(3) A mi nisz té ri um

a) an gol el ne ve zé se: Mi nist ry of So ci al Af fa irs and
La bo ur,

b) fran cia el ne ve zé se: Mi nis té re des Af fa i res So ci a les et 
du Tra va il,

c) né met el ne ve zé se: Mi nis te ri um für So zi a les und
Ar be it.

(4) A mi nisz té ri um szék he lye: 1054 Bu da pest, Al kot -
mány u. 3.

(5) A mi nisz té ri um te lep he lye: 1054 Bu da pest, Hold u. 1.
és 1054 Bu da pest, Hon véd u. 20/A.  

(6) A mi nisz té ri um jel zõ szá mai:

a) pénz for gal mi jel zõ szám: 10032000-00285568-00000000

b) szám la ve ze tõ: Ma gyar Ál lam kincs tár

c) adó szám: 15597078-1-41

d) sta tisz ti kai szám jel: 1339201000

(7) A mi nisz té ri um ala pí tó ok ira tá nak szá ma, kel te:
2672-11/2006-SZMM, kel te: Bu da pest, 2006. jú li us 1. 

(8) A mi nisz té ri um hi va ta los te vé keny sé ge so rán jo go -
sult az el ne ve zé sé nek meg fe le lõ - a Ma gyar Köz tár sa ság
cí me ré vel el lá tott és nyil ván tar tás ba vett - kör- és fej bé -
lyeg zõt hasz nál ni.

A mi nisz té ri um jog ál lá sa

2. §

(1) A mi nisz té ri um ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ -
ség ve té si szerv.

(2) A mi nisz té ri um az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult ság sze rint tel jes jog kö rû, kincs tá ri kör be tar to zó
kincs tá ri ügy fél, amely tár gyi adó men tes te vé keny sé get
vé gez.

(3) A mi nisz té ri um fon to sabb fel adat- és ha tás kö re it kü -
lö nö sen az aláb bi jog sza bá lyok ha tá roz zák meg:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény,

b) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szó ló 1998. évi LXXXIV.
tör vény, 

c) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény,

d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
szó ló 1997. évi XXXI. tör vény,

e) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló 1997. évi 
LXXXI. tör vény,
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f) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár sa -
da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl szó ló
1998. évi XXXIX. tör vény,

g) a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esélyegyenlõ -
ségük biz to sí tá sá ról szó ló 1998. évi XXVI. tör vény,

h) 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,

i) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény,

j) a mun ka ügyi el len õr zés rõl szó ló 1996. évi LXXV.
tör vény, 

k) a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény,

l) a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény,

m) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény,

n) a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény,

o) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV. tör vény,

p) a nõk kel szem be ni meg kü lön böz te tés min den for má -
já nak fel szá mo lá sá ról 1979. de cem ber 18-án New York -
ban el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 1982. évi
10. tör vény ere jû ren de let,

q) a Gyer mek jo ga i ról szó ló, New York ban, 1989. no -
vem ber 20-án kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 1991. évi
LXIV. tör vény,

r) a fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény,

s) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló 2003. évi
L. tör vény,

t) a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl szó ló 2005. évi
LXXXVIII. tör vény,

u) az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény,

v) a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és 
If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl szó ló 1995. évi LXIV. tör vény,

w) az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró pai uni ós ügyek ben 
tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl szó ló 2004. évi LIII. tör vény,

x) 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.

II. fe je zet
A mi nisz té ri um ve ze tõi, köz tiszt vi se lõi, fel ada ta ik 

és ha tás kö rük

I. cím
Ál la mi ve ze tõk, fel ada ta ik és ha tás kö rük

A mi nisz ter

3. §

(1) A mi nisz ter jog ál lá sát, fe le lõs sé gét, fel adat- és ha -
tás kö rét 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, 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, va la mint a kap cso ló dó jog sza bá lyok ha tá -
roz zák meg.

(2) A mi nisz ter a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben

a) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján
ren de le tet,

b) az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ként uta sí tást,
irány el vet, tá jé koz ta tót,

c) köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben ha tá ro za tot

ad ki.

(3) A mi nisz ter a mi nisz té ri um ve ze té se so rán kü lö nö -
sen az aláb bi fel adat- és ha tás kö rö ket gya ko rol ja:

a) meg ha tá roz za - 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 ke re tei kö zött - a mi -
nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek fõbb
sza bá lya it, a jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö zei (a to váb bi ak ban: jog sza bá lyok) mi nisz té ri u mi
elõ ké szí té sé nek, egyez te té sé nek rend jét, - a mi nisz ter el -
nök jó vá ha gyá sá val - meg ál la pít ja a mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, a gaz dál ko dás, az el len õr -
zés, a mun ka vég zés, az ügy in té zés és irat ke ze lés, va la mint 
a ti tok vé de lem elõírásait,

b) köz vet le nül irá nyít ja az ál lam tit ká rok, a szak ál lam tit -
ká rok, a ka bi net fõ nök, a mi nisz te ri biz tos, a köz vet len alá -
ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek és a mi nisz te -
ri fõ ta nács adók, ta nács adók, a po li ti kai fõ ta nács adók és ta -
nács adók mun ká ját,

c) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um mun ka ter vét, a mi nisz te ri
ér te kez le tek na pi rend jét,

d) gya ko rol ja a mun kál ta tói és egyéb mun kál ta tói jo go kat
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kör ben,

e) ki tün te té se ket, cí me ket és dí ja kat ado má nyoz, il let ve
von meg,

f) gya ko rol ja a jog sza bály ál tal reá ru há zott ha tó sá gi
jog kö rö ket,

g) egyet ér té si jo got gya ko rol a kü lön jog sza bály ban
fog lalt ese tek ben az ága za ti irá nyí tá si jog kö ré be tar to zó
nem mi nisz té ri u mi szin tû köz igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek
ki ne ve zé se és fel men té se so rán,

h) ki je lö li az or szá gos és re gi o ná lis mód szer ta ni in té ze -
te ket,

i) a mi nisz ter el lát ja az or szá gos ér dek egyez te tés sel
kap cso lat ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada -
ta it,

j) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a Kor -
mány ne vé ben el lát ja a Nyug díj biz to sí tá si Alap felügye -
letét, il let ve fel ügye li gaz dál ko dá sát.

(4) A mi nisz ter irá nyít ja a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott köz pon ti hi va ta lo kat.
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Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár

4. §

(1) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár - jog sza bály, kor -
mány ha tá ro zat vagy e sza bály zat el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban - a mi nisz ter uta sí tá sai sze rint el jár va, he lyet te sí ti a 
mi nisz tert.

(2) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár

a) se gí ti a mi nisz ter kor mány za ti mun ká ját, el lát ja a mi -
nisz té ri um szak mai te vé keny sé gé nek ál ta lá nos szak mai
irá nyí tá sát, az Eu ró pai Uni ó val össze füg gõ ki emelt fel ada -
to kat, va la mint a táv mun ká val össze füg gõ fel ada to kat;

b) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés sel össze füg gõ fel -
adat kör ében részt vesz az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten, va la -
mint ki ad má nyoz za a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán 
adott tár ca ész re vé telt;

c) a mi nisz tert - aka dá lyoz ta tá sa ese tén - a Kor mány ülé -
se in, va la mint az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben tel jes jog kör ben he lyet te sí ti, to -
váb bá a mi nisz té ri um ban, va la mint a mi nisz ter köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé nyek te kin te té ben - a köz -
pon ti álla mi gaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
tagjai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény ben meg ha tá ro zott jog kö rök ki vé te lé vel - a
mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén gya ko rol ja a mi nisz tert
meg il le tõ jog kö rö ket;

   d) a mi nisz ter és a szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi
terüle tért fe le lõs ál lam tit kár egy ide jû aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az Or szág gyû lés ülé se in he lyet te sí ti a mi nisz tert;

e) részt vesz a Kor mány ré szé re ké szí tett ja vas la tok és
je len té sek ki dol go zá sá ban, a szak te rü le tek fõ szak ma po li -
ti kai el ve i nek, stra té gi á já nak és kon cep ci ó i nak meg ha tá -
ro zá sá ban, egyez te té sé ben, a költ ség ve té si ja vas lat ki dol -
go zá sá ban;

f) el jár a mi nisz ter ál tal reá át ru há zott ügyek ben;

g) köz vet le nül irá nyít ja az alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek te vé keny sé gét, va la mint a mi nisz ter
uta sí tá sa i nak meg fe le lõ en köz re mû kö dik a szak ál lam tit -
ká rok mun ká já nak irá nyí tá sá ban;

h) gya ko rol ja a mun kál ta tói és egyéb mun kál ta tói jo go kat
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kör ben;

i) jó vá hagy ja a szer ve ze ti egy sé gek 2. szá mú mel lék let
sze rint el ké szí tett ügy rend je it;

j) részt vesz azok nak a tes tü le ti (ta ná csi, bi zott sá gi) dön -
té sek nek az elõ ké szí té sé ben, amely tes tü le tek ben - akár a
sa ját, akár a mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben - el nö ki,
tár ca kép vi se le ti fel ada to kat lát el;

k) részt vesz a mi nisz té ri um ar cu la tá nak for má lá sá ban
és kül sõ meg je le ní té sé ben;

l) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz té ri um tár sa dal mi és ci vil
szer ve ze tek kel fenn tar tott kap cso la ta it;

m) a mi nisz ter uta sí tá sa i nak meg fe le lõ en köz re mû kö dik 
a mi nisz té ri um ér dek egyez te té si te vé keny sé gé ben;

n) el lát ja

na) a Táv mun ka Ta nács,

nb) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Ér dek -
egyez te tõ Ta nács, va la mint

nc) a Fog lal koz ta tá si Ci vil Kon zul ta tív Ta nács 

el nö ki fel ada ta it;

o) a kor mány za ti ol dal ál lan dó kép vi se lõ je ként részt
vesz és kép vi se li a Kor mányt az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács (a to váb bi ak ban: OÉT) és az Or szá gos Közszol -
gálati Ér dek egyez te tõ Ta nács (a to váb bi ak ban: OKÉT)
ülése in;

p) el lát ja az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Program -
irányí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár saság
te kin te té ben a tu laj do no si jo gok gya kor lá sá val össze függõ 
fel ada to kat.

(3) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kárt, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén - amennyi ben nem mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré -
ben jár el - e sza bály zat el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az
ál ta la ki je lölt szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.

A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs
ál lam tit kár

5. § 

(1) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kár - a mi nisz ter uta sí tá sa i nak meg fe le lõ en -
köz re mû kö dik a mi nisz ter nek a szo ci ál po li ti kai, a gyer -
mek- és if jú ság vé del mi, a gyer mek- és if jú sá gi ügyek kel,
va la mint az esély egyen lõ ség gel kap cso la tos szak mai te rü -
le tek irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada ta i nak ellátá sában.

(2) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kár 

a) el lát ja a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ó val, va la mint az
idõs ügyek kel össze füg gõ ki emelt fel ada to kat;

b) a mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén - a mi nisz ter uta sí -
tá sa alap ján - az Or szág gyû lés ülé se in, va la mint az Eu ró pai
Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nye i ben a
te rü le té re tar to zó ügye ket érin tõ en he lyet te sí ti;

c) a mi nisz ter és az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár egy ide -
jû aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Kor mány ülé se in he lyet te sí ti a
mi nisz tert;

d) elõ se gí ti a mi nisz ter or szág gyû lé si te vé keny sé gét,
össze fog ja és fel ügye li a mi nisz té ri um Or szág gyû lés sel,
or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok kal és kép vi se lõk kel
kap cso la tos te vé keny sé gét, össze han gol ja a pár tok kal való 
kap cso lat tar tást;

e) a te rü le té re tar to zó ügyek te kin te té ben el lát ja a 4. §
(2) be kezdés h), j), k) pont já ban fog lalt fel ada to kat, to váb bá
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el lát ja a 4. § (2) be kez dés e), f), g) pont já ban sze rep lõ fel -
ada to kat;

f) mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben el lát ja 

fa) az Idõs ügyi Ta nács al el nö ki, 

fb) az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács el nö ki,

fc) az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács el nö ki,

fd) a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság el nö ki,

fe) a Tár sa dal mi Ki re kesz tés El le ni Tár ca kö zi Bi zott ság
el nö ki,

ff) a Roma In teg rá ci ós Ta nács el nö ki

fel ada ta it;

g) el lát ja a Szo ci á lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta nács el -
nö ki fel ada ta it;

h) mû köd te ti az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta ná csot.

(3) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén - amennyi ben
nem mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben jár el - e sza bály zat 
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ál ta la ki je lölt szakállam -
titkár he lyet te sí ti.

(4) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kárt a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö ré nek gya kor lá sa so rán nem le het helyette -
síteni.

A szak ál lam tit kár

6. §

(1) A szak ál lam tit kár

a) köz re mû kö dik a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok fel ada -
ta i nak el lá tá sá ban, irá nyít ja a köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek te vé keny sé gét, ja vas la tot tesz
a fel adat kö ré be utalt szak te rü le ten fel me rü lõ prob lé mák
meg ol dá sá ra, meg ha tá roz za az ak tu á lis fel ada to kat és el -
len õr zi a fel ada tok vég re haj tá sát,

b) el jár a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok ál tal reá át ru há zott
ügyek ben,

c) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott kör ben,

d) a mi nisz ter vagy az ál lam tit ká rok meg bí zá sa alap ján - 
a fel adat kö ré be utalt szak te rü le ten fe lül is - el lát ja a mi -
nisz té ri um kép vi se le tét,

e) a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kor mány za ti és mi nisz -
té ri u mi ve ze tõi dön té sek rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja az
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ön ál ló ki ad má -
nyo zá si jog gal ren del ke zõ ve ze tõ it,

f) a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz -
mé nye i ben he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) A szak ál lam tit kár fe le lõs a fel adat kö ré be tar to zó
szak te rü le tek te kin te té ben 

a) a jog sza bá lyok, bel sõ sza bály za tok, uta sí tá sok vég re -
haj tá sá ért, va la mint a kö zös sé gi jogi jog sza bá lyok és aján -
lá sok ér vé nye sü lé sé ért,

b) költ ség ve té si ke ret tel való gaz dál ko dá sért,

c) a tár ca kö zi és ci vil kap cso la tok mû köd te té sé ért, a
szak mai kon cep ci ók ki dol go zá sá ért, a tag ál la mi mû kö dés bõl
fa ka dó fel ada tok vég re haj tá sá ért,

d) a mi nisz té ri u mi hon lap tar tal má nak fo lya ma tos ak tu -
a li zá lá sá ért, va la mint a tar ta lom meg je le ní té sé nek fej lesz -
té sé ért,

e) az ál ta la ve ze tett szer ve ze ti egy sé gek, va la mint a ter -
ve zé sért és stra té gia ki ala kí tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy -
sé gek kö zöt ti fo lya ma tos mun ka kap cso lat biz to sí tá sá ért.

A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár

7. §

(1) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár 

a) irá nyít ja a csa lá di és szo ci á lis szol gál ta tá sok kal, a
pénz be li el lá tá sok kal, a gyer mek- és if jú ság vé de lem mel,
va la mint a nyug díj biz to sí tás sal kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sát;

b) el lát ja a szo ci ál po li ti kai te rü let ér dek egyez te tõ fó ru -
ma i nak ülé se i vel kap cso la tos szer ve zé si te en dõ ket;

c) köz re mû kö dik az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság irá nyí tá sá val kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok 
el lá tá sá ban;

d) mû köd te ti az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta ná csot.

(2) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár elõ ké szí ti a Nem -
zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány, az Össze fo gás a Bu -
da pes ti La kás ta lan és Haj lék ta lan Em be re kért Köz ala pít -
vány, a Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány, a Be teg jo gi, El lá -
tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány ala pí tói dön té se it,
és el len õr zi azok vég re haj tá sát. 

(3) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár - a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve - köz re mû kö dik

a) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, 

b) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet, 

c) az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In -
té zet,

d) az ál la mi gyer mek- és if jú ság vé del mi in té ze tek,
va lamint

e) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 

szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szak mai irá -
nyí tá sá val, il le tõ leg fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ban. 

(4) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár köz re mû kö dik a
mi nisz ter re gi o ná lis szo ci á lis és gyám hi va ta lok kal kap -
cso la tos szak mai irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban.

12. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 965



(5) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár el lát ja a Ka ri ta tív
Ta nács el nö ki fel ada ta it. 

Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár

8. §

(1) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár 

a) irá nyít ja a gyer mek- és if jú ság po li ti ká val, az idõs -
üggyel, a roma tár sa dal mi in teg rá ci ó val, a fo gya té kos sze -
mé lyek esély egyen lõ sé gé vel, a szo ci á lis és fog lal koz ta tá si
re ha bi li tá ci ó val, a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû te le pü -
lé se ken élõk, va la mint a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ -
sé gé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti
egy sé gek mun ká ját;

b) köz re mû kö dik az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság irá nyí -
tá sá val kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sá ban;

c) köz re mû kö dik a Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren ci á val
kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár el lát ja a Nõk és 
Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Ta nács el nö ki fel ada ta it.

(3) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár elõ ké szí ti a Fo -
gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány,
a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány, va la mint a
Nem ze ti Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány ala pí tói dön -
té se it, és el len õr zi azok vég re haj tá sát, to váb bá - a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve - el lát ja a Zán kai 
If jú sá gi Cent rum Köz hasz nú Tár sa ság szak mai irányí -
tásával, il le tõ leg fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada to kat.

(4) A mi nisz ter uta sí tá sa i nak ke re tei kö zött az esély -
egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár gya ko rol ja a fo gya té kos sze -
mé lye ket el lá tó ál la mi szo ci á lis in téz mé nyek te kin te té ben
a fenn tar tói jo go kat. 

(5) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár - a koordiná -
ciós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve - köz re mû kö dik 

a) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Mo bi li tás Or -
szá gos If jú sá gi Szol gá la ta, 

b) a fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó ál la mi szo ci á lis in té -
ze tek, va la mint 

c) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

esély egyen lõ sé gi, gyer mek- és if jú sá gi fel ada ta i nak
szak mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg fel ügye le té vel kap cso la tos 
fel ada tok el lá tá sá ban. 

A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár

9. §

(1) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár 

a) irá nyít ja a fel nõtt kép zés sel, szak kép zés sel, fog lal -
koz ta tás sal és a köz mun ka prog ra mok kal össze füg gõ fel -
ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek mun ká ját;

b) irá nyít ja a mun ka nél kü li ek el lá tá sá val, a fog lal koz ta -
tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kal, a köz mun ka prog ra mok kal,
a fel nõtt kép zés, a szak kép zés és a mun ka erõ-pi a ci kép -
zések fej lesz té sé vel kap cso la tos kon cep ci ók, stra té gi ák,
prog ra mok ki dol go zá sá nak mun ká la ta it, va la mint a te rü le -
tet sza bá lyo zó jog sza bá lyok elõ ké szí té sét, a fel nõtt kép zé si 
és szak kép zé si tá mo ga tá si te vé keny sé get;

c) el lát ja a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok szak mai irá nyí -
tá sá val össze füg gés ben a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be 
utalt, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat;

d) az egész éle ten át tar tó ta nu lás elõ se gí té se ér de ké ben
irá nyít ja a kor mány za ti stra té gia meg ala po zá sá nak és az
erre épü lõ ja vas la tok ki dol go zá sá nak mun ká la ta it;

e) köz re mû kö dik az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár táv -
mun ká val kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

f) el lát ja a Kor mány be ru há zá sösz tön zõ, gaz da sá gi szer -
ke zet vál tá si, va la mint egye di fog lal koz ta tá si vál ság hely -
zet-ke ze lõ prog ram jai ki dol go zá sá val kap cso la tos tárca -
feladatokat;

g) el lát ja a Mun ka erõpi a ci Alap (a to váb bi ak ban: MPA) 
kép zé si alap ré szé vel, il let ve a fog lal koz ta tá si alap rész is -
ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel -
hasz ná lá sá val össze füg gõ fel ada to kat;

h) részt vesz az MPA fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti
és de cent ra li zált ke re te ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ban, a
de cent ra li zá lás el ve i nek ki dol go zá sá ban, va la mint ja vas -
la tot tesz a köz pon ti ke ret fel hasz ná lá sá ra;

i) részt vesz az MPA és az eu ró pai uni ós esz kö zök de -
cent ra li zált ke re té bõl nyújt ha tó fog lal ko zá si és kép zé si tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos stra té gi ai el vek, va la mint a tá -
mo ga tá sok nyúj tá sá val kap cso la tos fel té tel rend szer kiala -
kításában;

j) fi gye lem mel kí sé ri a szak te rü le té hez tar to zó mun ka -
hely te rem tõ, mun ka hely meg õr zõ, fog lal koz ta tást elõse -
gítõ tá mo ga tá sok és mun ka erõ-pi a ci prog ra mok ki dol go -
zá sát, mû köd te té sét;

k) el lát ja az MPA Irá nyí tó Tes tü let (a to váb bi ak ban:
MAT) kor mány za ti ol da lá nak ügy vi või fel ada ta it, to váb bá 
irá nyít ja a MAT mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok el -
lá tá sát;

l) el lát ja az MPA mû köd te té sé nek elvi irá nyí tá sát, az
MPA-val kap cso la tos gaz da sá gi-, va la mint jog sza bály-al -
ko tá si fel ada to kat.

(2) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár szak -
ma i lag elõ ké szí ti az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány, az Aper tus Köz ala pít vány, a Nyi tott Szak kép zé sért
és Táv ok ta tá sért Köz ala pít vány ala pí tói dön té se it, va la mint
el len õr zi azok vég re haj tá sát.

(3) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár - a ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve - közre mû -
ködik 

a) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, 

b) a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok,
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c) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok, va la mint

d) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

kép zé si, fog lal koz ta tá si szak mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg
fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban.

A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár

10. §

(1) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár

a) ki dol goz za az ér dek egyez te tés, a szo ci á lis pár be széd
or szá gos, ága za ti és mun ka he lyi szin tû rend sze ré nek mû -
kö dé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat, kap cso la tot tart a szo ci á lis
part ne rek kel;

b) gon dos ko dik a szo ci á lis pár be széd del és ér dek egyez -
te tés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról;

c) kép vi se li a Kor mányt, il let ve a mi nisz té ri u mot a szo -
ci á lis pár be széd fó ru ma in, bi zott sá ga i ban, va la mint a szo -
ci á lis part ne rek ren dez vé nye in;

d) az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén részt vesz és kép vi se li a Kor mányt az OÉT és az OKÉT 
ülé se in;

e) részt vesz a kor mány za ti jö ve de lem- és bér po li ti ka ki -
dol go zá sá ban mind a ver seny-, mind a köz szfé ra tekin -
tetében;

f) szer ve zi a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó fo -
gyasz tó vé del mi fel ada tok el lá tá sát;

g) ki ala kít ja a ci vil szek to ron be lü li pár be szé det biz to sí -
tó fó ru mo kat, ki dol goz za a ci vil szek tor mû kö dé sét, fej -
lesz té sét érin tõ - más mi nisz té ri um, il let ve a mi nisz té ri um
más szer ve ze ti egy sé gé nek fel adat- és ha tás kö ré be nem
tar to zó - jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját;

h) irá nyít ja a mi nisz té ri um nak a Nem ze ti Ci vil Alap -
prog ram mal és a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség gel kap -
cso lat ban kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott tevé -
keny ségét;

i) irá nyít ja a mun ka vé de lem mel kap cso la tos mi nisz te ri
fel adat- és ha tás kör be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban köz re -
mû kö dõ mun ka vé del mi fõ ta nács adó te vé keny sé gét.

(2) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár
- a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve - köz -
re mû kö dik

a) a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság,

b) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség, va la mint

c) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Tár sa dal mi
Pár be széd Köz pont

szak mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg fel ügye le té vel kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá ban.

(3) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár
ellát ja a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács és a Pi ac fel ügye le ti
Ta nács el nö ki fel ada ta it. 

A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár

11. §

(1) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a szer ve ze ti egy sé -
gek alá ren delt sé gé tõl füg get le nül biz to sít ja a miniszté -
riumi szer vek össze han golt mû kö dé sét. En nek ér de ké ben 

a) meg ha tá roz za a mû kö dés pénz ügyi fel té te le it, biz to -
sít ja a mi nisz té ri u mi mun ka rend, ügy in té zés és irat ke ze lés, 
va la mint a gaz dál ko dás sza bá lya i nak meg tar tá sát;

b) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri u mi szer ve zet ki ala kí tá sá -
ra, mó do sí tá sá ra, erre te kin tet tel elõ ké szí ti a mi nisz té ri um
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát;

c) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri um mun ka ter vé re, va la -
mint fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ter vi fel -
ada tok tel je sí té sét, to váb bá össze han gol ja a mi nisz ter nek a 
Kor mány mun ka ter vé hez tett ja vas la ta i nak elõ ké szí té sét;

d) el len õr zi a jog sza bá lyok ban, az ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö ze i ben, a mun ka terv ben és a mi nisz te ri dön té -
sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát;

e) nyil ván tart ja a Kor mány ha tá ro za ta i ban és mun ka ter -
vé ben elõ írt ha tár idõs fel ada to kat és el len õr zi vég re haj tá -
su kat, va la mint a vég re haj tás ról tá jé koz tat ja a miniszté -
riumi ve ze tõ ket;

f) a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kor mány za ti és mi nisz -
té ri u mi ve ze tõi dön té sek rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja a
szak ál lam tit ká ro kat és a fõ osz tály ve ze tõ ket;

g) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, hogy a mi nisz té ri um 
sze mély ze ti ügyei és a szer ve zet mû kö dé se össz hang ban
van-e a bel sõ sza bály za tok kal, a mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sá nak rend jé vel, szer ve zet irá nyí tó fel ada ta i val össze füg -
gés ben sza bály za tot, va la mint in téz ke dést ad hat ki;

h) el len jegy zi a mi nisz té ri um sze mé lyi jut ta tá sa i ra, lét -
szám-, bér- és ju tal ma zá si ke re te i nek fel hasz ná lá sá ra, va -
la mint a bér ala pot ter he lõ egyéb ki fi ze té sek re vo nat ko zó
dön té se ket;

i) el lát ja a költ ség ve té si gaz dál ko dá si, pénz ügyi, elem -
zé si, ter ve zé si, va gyon gaz dál ko dá si, do ku men tá ci ós, va la -
mint a mi nisz té ri um ma gán jo gi ügye i vel, perképvisele -
tével össze füg gõ te vé keny sé ge ket;

j) irá nyít ja a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí tõ és
egyéb jogi te vé keny sé gét, ide ért ve a más mi nisz té ri um ál -
tal ki dol go zott jog sza bá lyok kal kap cso la tos mi nisz té ri u mi 
ál lás pont ki ala kí tá sá nak fo lya ma tát;

k) jog sze rû sé gi és köz igaz ga tás-szer ve zé si szem pont ból 
fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei ál -
tal ki dol go zott, jogi sza bá lyo zást igény lõ szak mai kon cep -
ci ók elõ ké szí té sét, va la mint a jog sza bá lyok ter ve ze te i nek
el ké szí té sét;
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l) irá nyít ja az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li el já rá si rend -
bõl kö vet ke zõ, az eu ró pai uni ós tag ál la mi mû kö dés bõl, va -
la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ben való tag ság ból ere dõ
kö te le zett sé gek kel, a nem zet kö zi szak mai együttmûkö -
déssel össze füg gõ fel ada to kat;

m) el lát ja az Eu ró pa Ta nács Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi
Köz pont ja épü le té nek fenn tar tá sá val kap cso la tos felada -
tokat;

n) fe le lõs a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek a kor -
mány ülés sel, az Ál lam tit ká ri Ér te kez let tel, a szak ma po li ti -
kai ér te kez let tel kap cso la tos fel ada tai össze han go lá sá ért,
ki je lö li a fel ké szí tõ anya gok elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer -
vezeti egy sé get;

o) az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén
részt vesz az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten;

p) köz re mû kö dik 

pa) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

pb) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok, va la mint

pc) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség, 

irá nyí tá sá val kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sá ban;

q) az érin tett szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve el lát ja
a szer ve ze tek gaz da sá gi és mû köd te té si fel ada tai tekin -
tetében  

qa) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet,

qb) az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet,

qc) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet,

qd) a fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó ál la mi szo ci á lis in -
té ze tek, 

qe) az ál la mi gyer mek- és if jú ság vé del mi in té ze tek, va -
la mint

qf) a Zán kai If jú sá gi Cent rum Köz hasz nú Tár sa ság

irá nyí tá sá val, tu laj do no si, fenn tar tói dön té se i vel kap cso la tos
fel ada to kat.

II. cím
A Mi nisz te ri Ka bi net és az ál la mi ve ze tõk tit kár sá ga i nak

köz tiszt vi se lõi, va la mint a po li ti kai munkatársak

A ka bi net fõ nök

12. §

(1) A fõ osz tály ve ze tõi meg bí zás sal és po li ti kai fõ ta -
nács adói be so ro lás sal ren del ke zõ ka bi net fõ nök a te vé -
keny sé gét a mi nisz ter irá nyí tá sa alap ján vég zi. Fel ada ta it
az ál la mi ve ze tõk kel és a szer ve ze ti egy sé gek kel szo ros
együtt mû kö dés ben lát ja el.

(2) A ka bi net fõ nök ve ze ti a Mi nisz te ri Ka bi ne tet, se gí ti
a mi nisz tert fel ada tai el lá tá sá ban.

(3) A ka bi net fõ nök fel ada tai ha té kony vég re haj tá sa ér -
de ké ben fo lya ma tos és köz vet len kap cso la tot tart a mi nisz -

té ri um ve ze tõ mun ka tár sa i val és a mi nisz ter ta nács adó tes -
tü le te i vel.

(4) A mi nisz ter a ka bi net fõ nök út ján irá nyít ja a Mi nisz -
te ri Tit kár sá got és a Saj tó Tit kár sá got.

(5) A ka bi net fõ nök a Mi nisz te ri Ka bi net köz tiszt vi se lõi
fe lett 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 ben és az 1. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott kör ben mun kál ta tói jo go kat gya ko rol.

(6) A ka bi net fõ nök fel ada tai ha té kony vég re haj tá sa ér -
de ké ben - a szak te rü le tért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján -
in téz ke dé se ket kér het a mi nisz té ri um szer ve ze ti egysé -
geinek ve ze tõ i tõl. 

(7) A ka bi net fõ nök ké szí ti elõ - a szak mai fõ osz tá lyok -
kal és a Jogi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve - a nyug díj re -
form mal, va la mint a fog lal koz ta tá si és a szo ci á lis el lá tá sok 
és köz szol gál ta tá sok össze han go lá sá val kap cso la tos kor -
mány-elõ ter jesz té se ket. 

(8) A ka bi net fõ nök el lát ja a ki emelt kor mány pro jek tek kel, 
va la mint a ro ma ügyek kel kap cso la tos fel ada to kat. 

A mi nisz te ri biz tos

13. §

(1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban a mi nisz té ri um
szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû szak mai fel adat el lá tá -
sá ra leg fel jebb hat hó na pos idõ tar tam ra ál lam tit kárt, szak -
ál lam tit kárt vagy po li ti kai fõ ta nács adót mi nisz te ri biz tos sá 
ne vez het ki, aki nek te vé keny sé gét a mi nisz ter köz vet le nül
irá nyít ja.

(2) A mi nisz te ri biz tos a nor ma tív uta sí tás ban meg ha tá -
ro zott fel adat- és ha tás kö rök kel ren del ke zik.

(3) A mi nisz te ri biz tos a fel adat kö rét érin tõ

a) va la mennyi mi nisz té ri u mi ér te kez let ál lan dó meg hí -
vott ja,

b) jog sza bály-ter ve ze te ket, kor mány-elõ ter jesz té se ket,
kon cep ci ó kat és a mi nisz te ri dön tés-ter ve ze te ket véle -
ményezi.

(4) A mi nisz te ri biz tos fel ada tai ha té kony vég re haj tá sa
ér de ké ben - a szak te rü le tért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján -
in téz ke dé se ket kér het a mi nisz té ri um szer ve ze ti egysé -
geinek ve ze tõ i tõl.

A tit kár ság ve ze tõ

14. §

(1) A tit kár ság ve ze tõ ve ze ti a mi nisz ter, az államtit -
károk, a szak ál lam tit ká rok (a to váb bi ak ban együt tesen:
álla mi ve ze tõ) mun ká ját se gí tõ tit kár sá got, e kör ben

a) gon dos ko dik az ál la mi ve ze tõ höz ér ke zõ ira tok fel -
dol go zá sá ról, az ál la mi ve ze tõ dön té se ese tén an nak in té -
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zé sé rõl, to váb bí tá sá ról, a tit kár ság ügy vi te li mun ká já nak
meg szer ve zé sé rõl, az ál la mi ve ze tõ hi va ta los prog ram já -
nak szer ve zé sé rõl és nyil ván tar tá sá ról, fi gye lem mel kí sé ri
a ve ze tõ ál tal ki adott fel ada tok ha tár idõ ben tör té nõ vég re -
haj tá sát,

b) az ál la mi ve ze tõ meg bí zá sa alap ján részt vesz a szak -
mai anya gok elõ ké szí té sé ben, egyez te té sé ben, il le tõ leg az
ér de mi ügy in té zõi fel ada tok el lá tá sá ban,

c) szer ve zi és ko or di nál ja az ál la mi ve ze tõ ál tal tar tott
ér te kez le te ket,

d) ko or di nál ja és a mi nisz té ri u mi mû kö dés szem pont já -
ból vé le mé nye zi a szak te rü le te ken ké szü lõ mi nisz té ri u mi
bel sõ sza bály za tok ter ve ze te i nek el ké szí té sét.

(2) A Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet te si vagy po li ti kai fõ ta nács adói be so ro lá sú, az Ál lam -
tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so -
ro lá sú köz tiszt vi se lõ, aki nek a mun ká ját az ál la mi ve ze tõ
irá nyít ja. 

(3) A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál -
lam tit kár vagy olyan osz tály ve ze tõi meg bí za tás sal ren del -
ke zõ sze mély ve ze ti, aki nek te vé keny sé gét a szakállam -
titkár irá nyít ja.

A po li ti kai fõ ta nács adó, po li ti kai ta nács adó

15. §

(1) A mi nisz ter a Mi nisz te ri Ka bi net, va la mint az Ál -
lam tit ká ri Tit kár ság po li ti kai jel le gû fel ada ta i nak el lá tá sa
ér de ké ben po li ti kai fõ ta nács adót, po li ti kai ta nács adót ne -
vez ki, és gya ko rol ja fe let tük a mun kál ta tói jo go kat. A po -
li ti kai ta nács adók és fõ ta nács adók szá ma együt te sen nem
haladhat ja meg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) vo nat ko zó sza bá -
lyá ban meg je lölt mér té ket. 

(2) A po li ti kai fõ ta nács adó, ta nács adó 

a) a mi nisz ter vagy a ka bi net fõ nök irá nyí tá sá val a mi -
nisz ter és az - õt he lyet te sí tõ jog kö ré ben el já ró - ál lam tit -
ká rok po li ti kai és szak mai te vé keny sé gé hez köz vet le nül
kap cso ló dó fel ada to kat lát ja el, fel ada ta a mi nisz ter szak -
ma po li ti kai dön té se i nek elõ ké szí té se, a mi nisz ter prog -
ram já nak szer ve zé se;

b) köz re mû kö dik a mi nisz ter nek és az ál lam tit ká rok nak
a Kor mány, va la mint az Or szág gyû lés ple ná ris és bi zott sá -
gi ülé se i re való fel ké szí té sé ben, va la mint a par la men ti in -
ter pel lá ci ók és kér dé sek meg vá la szo lá sá ban;

c) köz re mû kö dik a mi nisz ter, va la mint az ál lam tit ká rok
fel ké szí té sé ben a pár tok kal, ci vil szer ve ze tek kel való kap -
cso lat tar tás te rü le tén;

d) köz re mû kö dik a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szak -
mai fel ada tok el lá tá sá ban, a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
kör ben ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik;

e) te vé keny sé gé rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja a mi nisz -
tert, az ál lam tit ká ro kat, a ka bi net fõ nö köt, il let ve po li ti kai
ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa so rán jo go sult tá jé ko zód ni az
ál la mi ve ze tõk nél. 

III. cím

Ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõk, fel adat- és ha tás kö rük 

A fõ osz tály ve ze tõ

16. §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ a jog sza bá lyok nak és szak mai kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en, a szak te rü le tet fel ügye lõ ál -
la mi ve ze tõ ren del ke zé sei alap ján irá nyít ja és el len õr zi az
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé get, dönt a ha tás kö -
ré be utalt ügyek ben.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs a ve ze té se alatt álló szer -
ve ze ti egy ség mû kö dé sé ért, to váb bá a fel adat kö ré be utalt
fel ada tok tel je sí té sé ért és el len õr zé sé ért.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ fel adat kör ében kü lö nö sen

a) gon dos ko dik a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz té sek és sza bá lyo zá si kon cep ci ók, jog sza bá lyok ter ve -
ze te i nek, to váb bá az egy sé ges vég re haj tás ér de ké ben
szük sé ges irány mu ta tá sok, ja vas la tok szak mai ter ve ze te i -
nek - a jog sza bá lyok ban, a bel sõ sza bály za tok ban és uta sí -
tá sok ban elõ ír tak nak meg fe le lõ - el ké szí té sé rõl, 

b) a tag ál la mi mû kö dés bõl fa ka dó fel ada tok el lá tá sa te -
kin te té ben biz to sít ja a fo lya ma tos szak ér tõi szin tû rész -
vételt,

c) meg szer ve zi a fõ osz tály mun ka tár sa i nak te vé keny sé -
gét, irá nyít ja és el len õr zi a fõ osz tály fel ada ta i nak végre -
hajtását,

d) gon dos ko dik az a) pont ban meg ha tá ro zott ter ve ze tek
szak mai egyez te té sé nek le foly ta tá sá ról,

e) a mi nisz té ri um mun ka ter vé nek ala pul vé te lé vel meg -
ha tá roz za a fõ osz tály mun ka ter vét, biz to sít ja az ügy in té zés 
szak sze rû sé gét, a ha tár idõk be tar tá sát,

f) ki dol goz za a fõ osz tály ügy rend jét, gon dos ko dik az
ügy rend mel lék le tét ké pe zõ mun ka kö ri le írá sok elkészí -
tésérõl,

g) ja vas la tot tesz ki tün te té sek, cí mek, dí jak és ju ta lom
ado má nyo zá sá ra,

h) ha e sza bály zat más ként nem ren del ke zik, a fel adat -
kö ré be utalt ügyek ben gya ko rol ja a ki ad má nyo zá si jog -
kört, il let ve azt írás ban a fõ osz tály más ve ze tõ be osz tá sú
köz tiszt vi se lõ i re ru ház hat ja át,

i) fe le lõs az e sza bály zat ban fog lalt, va la mint a fel ügye -
le tet gya kor ló ve ze tõ kü lön in téz ke dé sé vel ügy kö ré be
utalt fel ada tok el lá tá sá ért, a fõ osz tály irá nyí tá sá ért, ellen -
õrzéséért,

j) a ve ze tõi dön té sek rõl a fõ osz tály dol go zó it rendsze -
resen tá jé koz tat ja,
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k) gya ko rol ja a ha tás kö ré be utalt mun kál ta tói jo go kat,
amely ha tás kö rö ket a fõ osz tály ügy rend jé ben a fõ osz tály
más ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ i re ru ház hat,

l) kap cso la tot tart a kor mány za ti szer vek kel, szak mai és
ér dek vé del mi szer ve ze tek kel és az ügy kö rü ket il le tõ kér -
dé sek ben a töb bi szer ve ze ti egy ség gel,

m) a szak te rü le tet fel ügye lõ ál la mi ve ze tõ ál tal meg ha -
tá ro zott ügyek ben el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét,

n) a szer ve ze ti egy ség mû kö dé sé vel össze füg gés ben el -
lát ja a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 16-17. §-ai ban meg ha -
tá ro zott fel ada to kat, mely ha tás kö re nem át ru ház ha tó,

o) fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tart és együtt mû kö dik 

oa) stra té gi ai, ter ve zé si és fej lesz té si ügyek ben, to váb bá 
a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó EU társ fi nan -
szí ro zá sú, va la mint a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za ta i ból pá lyá za ti úton meg va ló su ló prog ra mok te -
kin te té ben a Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tállyal,

ob) a mé di á val való kap cso lat tar tás és a hon lap szer -
kesz té se te kin te té ben a Saj tó Tit kár ság gal,

oc) a la kos ság gal tör té nõ kap cso lat tar tás te kin te té ben a
La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tállyal,

od) az Or szág gyû lés sel való kap cso lat tar tás tekinte -
tében a Par la men ti Tit kár ság gal.

A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 

17. §

(1) Fõ osz tá lyon ként a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet -
te sí té sé re egy, osz tályt nem ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet tes ne vez he tõ ki (a to váb bi ak ban: ál ta lá nos fõosztály -
vezetõ-helyettes). 

(2) Az ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

a) a fõ osz tály ve ze tõt tá vol lé té ben vagy aka dá lyoz ta tá sa 
ese tén he lyet te sí ti, ki je lö lés alap ján tel jes vagy rész le ges
jog kör rel lát ja el a he lyet te sí té si fel ada to kat,

b) a fõ osz tály ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott mun ka meg osz -
tás sze rint részt vesz a fõ osz tály fel adat el lát ásá nak irá nyí -
tá sá ban és el len õr zé sé ben.

(3) Az osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes el lát ja
az osz tály ve ze tõ 18. §-ban meg ha tá ro zott fel ada ta it.

(4) A fõ osz tály ügy rend jé ben meg ha tá ro zott eset ben az
ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes fel ada ta it el lát hat ja
osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes is. 

Az osz tály ve ze tõ

18. §

Az osz tály ve ze tõ a fõ osz tály ügy rend jé nek és a mun ka -
kö ri le írá sá nak meg fe le lõ en

a) a köz vet len fe let tes uta sí tá sa it fi gye lem be véve szer -
ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze té se alatt álló osz tály

mun ká ját, gon dos ko dik ar ról, hogy az osz tály tevékeny -
sége meg fe lel jen a jog sza bá lyok elõ írá sa i nak, va la mint a
ve ze tõi uta sí tá sok ban fog lal tak nak,

b) meg ál la pít ja az osz tály dol go zó i nak fel ada ta it, gon -
dos ko dik ará nyos fog lal koz ta tá suk ról, el len õr zi az osz tá -
lyon ké szí tett ter ve ze te ket, ko or di nál ja az irá nyí tá sa alá
tar to zók mun ká ját, és el len õr zi a fo lya mat ban lévõ ügyek
in té zé sét,

c) el jár mind azon ügy ben, amellyel a köz vet len fe let tes
meg bíz za,

d) kü lön meg bí zás alap ján egye di ügyek ben he lyet te sít -
he ti a fõ osz tály ve ze tõt,

e) ja vas la tot tesz az osz tá lyán dol go zók il let mény eme -
lé sé re, ju tal ma zá sá ra, ki tün te té sé re a fõ osz tály ve ze tõ nek,

f) fe le lõs az irá nyí tá sa alá tar to zó köz tiszt vi se lõk fo lya -
ma tos szak mai fel ké szí té sé ért, és rend sze re sen tá jé koz tat ja
köz vet len fe let te sét az osz tály mun ká já ról.

A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ

19. §

(1) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ a jog sza bá lyok nak és a
szak mai kö ve tel mé nyek nek, mód szer ta ni út mu ta tók nak
meg fe le lõ en irá nyít ja és el len õr zi az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé get, dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(2) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ fe le lõs a ve ze té se alatt álló
szer ve ze ti egy ség mû kö dé sé ért, az el len õr zé si ter vek ben
fog lalt, il let ve so ron kí vü li el len õr zé sek tel je sí té sé ért.

(3) A bel sõ el len õr zé si ve ze tõ mun ká ja so rán 

a) meg szer ve zi az El len õr zé si Osz tály mun ka tár sa i nak
tevé keny sé gét, irá nyít ja és el len õr zi az osz tály fel ada ta i nak
vég re haj tá sát;

b) koc ká zat elem zé se alap ján, a mi nisz té ri um hosszú
távú cél ja i val össz hang ban álló stra té gi ai ter vet és éves el -
len õr zé si ter vet ké szít, me lye ket a mi nisz ter hagy jóvá; 

c) össze han gol ja a bel sõ el len õr zé se ket;

d) a mi nisz ter ja vas la tá ra, il let ve sa ját kez de mé nye zé sé -
re so ron kí vü li vizs gá la tot ren del het el, a mi nisz ter egyet -
ér té sé vel az éves el len õr zé si ter vet mó do sít hat ja;

e) a ter ve zett, il let ve so ron kí vü li vizs gá la tot az el len õr -
zé si prog ram jó vá ha gyá sá val és a meg bí zó le vél alá írá sá val
ren de li el;

f) tá jé koz tat ja a mi nisz tert az éves el len õr zé si terv tel je -
sí té sé rõl, il let ve az at tól való el té ré sek rõl;

g) össze ál lít ja az éves el len õr zé si je len tést, il let ve az
éves össze fog la ló el len õr zé si je len tést; 

h) el ké szí ti, és szük ség sze rint ak tu a li zál ja a bel sõ el len -
õr zé si ké zi köny vet;

i) ki dol goz za az El len õr zé si Osz tály ügy rend jét és ki ad ja
a mun ka kö ri le írá so kat;
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j) fel adat kör ében ki ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zik;

k) gya ko rol ja a rá ru há zott mun kál ta tói jo go kat;

l) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az El len õr zé si Osz tály
dol go zó i nak il let mény eme lé sé re, ju tal ma zá sá ra, ki tün te té -
sé re;

m) kap cso la tot tart a szak mai szer ve ze tek kel, va la mint a 
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ i vel.

IV. cím
Be osz tott mun ka tár sak és fel ada ta ik

A szak mai fõ ta nács adó, a ta nács adó és az ügy in té zõ

20. §

(1) A szak mai fõ ta nács adó, ta nács adó cí met a Ktv. sza -
bá lyai sze rint a mi nisz ter ado má nyoz za. Az ado má nyoz -
ha tó két fé le cím együt te sen nem ha lad hat ja meg a Ktv.
30/A. §-ában meg ha tá ro zott ma xi má lis mér té ket. 

(2) A szak mai fõ ta nács adó, ta nács adó mun ká ját a fõ osz -
tály ve ze tõ, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz tály ve ze tõ
irá nyí tá sá val, a fõ osz tá lyi ügy rend ben meg ha tá ro zot tak
sze rint, ön ál ló an vég zi.

(3) Az ügy in té zõ fel ada ta a mi nisz té ri um fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ér de mi dön tés re való elõ ké szí té se.

(4) Az ügy in té zõ fe le lõs a sa ját te vé keny sé gé ért, va la -
mint a mun ka te rü le tén a mi nisz té ri um ál lan dó és idõ sza kos
cél ki tû zé se i nek ér vé nye sí té sé ért.

(5) Az ügy in té zõ a mun ka kö ri le írá sá ban ré szé re meg ál -
la pí tott, il let ve a ve ze tõ ál tal ki adott fel ada to kat ön ál ló an,
kez de mé nye zõ en, a ka pott uta sí tá sok és ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel - a vo nat ko zó jog sza bá lyok és ügy vi te li
sza bá lyok, mû kö dé si uta sí tá sok meg tar tá sá val - végzi.

A bel sõ el len õr

21. §

A bel sõ el len õr

a) el len õr zé si te vé keny sé gét ki zá ró lag az el len õr zé si
prog ram ban fog lal tak sze rint, a bel sõ el len õr zé si ké zi -
könyv elõ írá sa it be tart va vég zi;

b) vé le mé nye ki ala kí tá sá hoz az el en ged he tet len do ku -
men tu mo kat és kö rül mé nye ket meg vizs gál va meg ál la pí tá -
sa it tárgy sze rû en, a va ló ság nak meg fe le lõ en, ele gen dõ és
meg fe le lõ bi zo nyí ték kal alá tá maszt va írás ba fog lal ja;  

c) amennyi ben az el len õr zés so rán bün te tõ-, sza bály sér -
té si, kár té rí té si, il let ve fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra okot 
adó cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság gya núja

me rül fel, ha la dék ta la nul je len tést tesz a bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ nek;

d) a tel jes sé gi kö ve tel ményt ki elé gí tõ el len õr zé si je len -
tést ké szít, az el len õr zé si je len tés ter ve ze tét az el len õr zött
szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé vel egyez te ti;

e) az el len õr zé si je len tés alá írá sát kö ve tõ en az el len õr -
zé si je len tést a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ nek át ad ja, a tu do -
má sá ra ju tott ál la mi, szol gá la ti és üz le ti tit kot meg õr zi;

f) el len õr zé si meg bí za tá sá val kap cso lat ban vagy sze mé -
lyé re néz ve össze fér he tet len sé gi ok tu do má sá ra ju tá sá ról
ha la dék ta la nul je len tést tesz a bel sõ el len õr zé si ve ze tõ nek, 
amely nek el mu lasz tá sá ért vagy ké se del mes tel je sí té sé ért
fe gyel mi fe le lõs ség gel tartozik.

Az ügy ke ze lõi mun ka kör

22. §

(1) Az ügy ke ze lõ gon dos ko dik a mun ka kö ri le írá sá ban
ré szé re meg ál la pí tott ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sá -
ról, kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át vé te lé rõl, szét osz tá -
sá ról, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, a ki ad mány ter ve ze tek nek
az ügy in té zõ uta sí tá sa sze rin ti gé pe lé sé rõl, sok szo ro sí tá sá ról,
to váb bí tá sá ról, il let ve ke ze lé sé rõl.

(2) Az ügy ke ze lõ az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl el -
lát ja mind azo kat az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat, ame lyek -
kel a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, és az egyes konk rét ügye ik
in té zé se so rán az ér de mi ügy in té zõ meg bíz za.

A fi zi kai mun ka vál la ló

23. §

A fi zi kai mun ka vál la ló a mun ka kö ri le írá sá ban fog lal -
tak sze rint el lát ja a hi va ta li épü let, a tech ni kai esz kö zök
fenn tar tá sá val, mû köd te té sé vel kap cso la tos tevékeny -
séget.

III. fe je zet
A mi nisz té ri um szer ve ze te, az ön ál ló szer ve ze ti

egy sé gek fel ada ta

I. cím
A mi nisz té ri um szer ve ze te

24. §

(1) A mi nisz té ri um szer ve ze te ka bi net re, tit kár sá gok ra,
fõ osz tá lyok ra és osz tá lyok ra (a to váb bi ak ban együtt: szer -
ve ze ti egy sé gek) ta go zó dik.
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(2) A mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét a 3. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

25. §

(1) A mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zik:

a) a Mi nisz te ri Ka bi net,

b) a mi nisz te ri biz to sok és 

c) az El len õr zé si Osz tály. 

(2) A mi nisz ter a ka bi net fõ nök út ján irá nyít ja 

a) a Mi nisz te ri Tit kár sá got (Osz tály) és 

b) a Saj tó Tit kár sá got (Osz tály).

(3) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár köz vet len irányí -
tása alá tar to zik:

a) az Ál lam tit ká ri Tit kár ság, azon be lül

aa) a Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da (Osz tály); 

b) a Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály, ezen be lül

ba) a Stra té gi ai Osz tály,

bb) az EU Ter ve zé si Osz tály,

bc) a Mo ni tor ing Tit kár ság (Osz tály),

bd) a Tár sa dal mi Be fo ga dás Iro da (Osz tály). 

(4) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zik:

a) az Ál lam tit ká ri Tit kár ság, azon be lül

aa) a Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igazga -
tóság (Osz tály), 

ab) a Par la men ti Tit kár ság (Osz tály),

ac) a La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály,

ad) az Idõs ügyi Tit kár ság (Osz tály).

(5) A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zik:

a) a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;

b) a Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály,
azon be lül 

ba) a Pénz be li El lá tá si Osz tály,

bb) a Nyug díj biz to sí tá si Osz tály;

c) a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya,
azon be lül 

ca) az Alap szol gál ta tá si Osz tály,

cb) a Sza ko sí tott El lá tá si Osz tály; 

d) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tály, azon be lül

da) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Osz tály,

db) a Gyám ügyi Osz tály.

(6) Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zik:

a) a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;

b) a Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály;

c) a Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály;

d) az Esély egyen lõ sé gi Fõ osz tály, azon be lül

da) a Esély egyen lõ sé gi Prog ram iro da Osz tály,

db) a Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Osz tály,

dc) a Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály.

(7) A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár irá nyí -
tá sa alá tar to zik:

a) a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság;

b) a Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály, azon be lül

ba) a Tá mo ga tá sok Osz tá lya,

bb) a Fog lal koz ta tá si Prog ra mok Osz tály,

bc) a Köz mun ka ta nács Tit kár sá ga (Osz tály);

c) a Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si Fõ osz tály, azon be lül

ca) a Fel nõtt kép zé si Osz tály,

cb) a Szak kép zé si Osz tály;

d) az Alap ke ze lé si Fõ osz tály.

(8) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zik:

a) a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság, azon be lül

aa) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga
(Osz tály);

b) a Mun ka ügyi Kap cso la tok és Bér po li ti kai Fõ osz tály,
azon be lül

ba) a Mun ka ügyi Kap cso la tok Osz tály,

bb) a Bér po li ti kai Osz tály;

c) a Tár sa dal mi és Ci vil Kap cso la tok Fõ osz tá lya, azon
be lül 

ca) a Ci vil Kap cso la tok Osz tály,

cb) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram Mi nisz te ri Tit kár -
sá ga (Osz tály),

cc) a Fo gyasz tó vé del mi Osz tály.

(9) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
tozik:

a) a Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság, azon be lül

aa) az In téz mény fel ügye le ti Osz tály;

b) az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály, azon
be lül

ba) az Eu ró pai Uni ós Osz tály,

bb) a Bi la te rá lis Kap cso la tok Osz tály,

bc) az Utaz ta tá si Osz tály,

bd) a Nem zet kö zi Szer ve ze tek Osz tá lya;

c) a Jogi Fõ osz tály, azon be lül

ca) a Fog lal koz ta tá si és Mun ka jo gi Osz tály,

cb) a Szo ci á lis Jogi Osz tály,

cc) az Ál ta lá nos Jogi Osz tály; 
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d) a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, azon be lül

da) a Ko or di ná ci ós Osz tály,

db) a Do ku men tá ci ós Osz tály;

e) a Gaz da sá gi Fõ osz tály, azon be lül 

ea) a Pénz ügyi Osz tály,

eb) a Gaz dál ko dá si Szám vi te li Osz tály,

ec) az In for ma ti kai Osz tály,

ed) a Fe je ze ti Va gyon gaz dál ko dá si és Köz be szer zé si
Osz tály,

ee) a Fe je ze ti Fel ügye le ti Osz tály,

ef) a Fe je ze ti Pénz ügyi Osz tály,

eg) a Fe je ze ti Szám vi te li Osz tály,

f) a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály.

A szer ve ze ti egy sé gek fel ada tai

26. §

A szer ve ze ti egy ség

a) részt vesz a társ mi nisz té ri u mok, il let ve a más szer ve -
ze ti egy sé gek ál tal ké szí tett elõ ter jesz té sek vé le mé nye zé -
sé ben, köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si egyez te tés ben,

b) el lát ja a fel adat kör ével össze füg gõ gaz dál ko dá si fel -
ada to kat,

c) a fel ada tok ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben más
szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû kö dik, 

d) több szer ve ze ti egy ség fel adat kö ré be is tar to zó
ügyek ben az ér de kel tek kel egyez tet ni kö te les, - az eu ró pai
uni ós ügyek ki vé te lé vel, ame lyek te kin te té ben az Eu ró pai
Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben való rész vé tel rõl és
az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó ról szó ló
1123/2006. (XII. 15.) Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott
el já rás ren det kell al kal maz ni -; az egyez te té sért az a szer -
ve ze ti egy ség fe le lõs, amely nek a fel adat el vég zé se el sõd -
le ge sen a fel adat kö ré be tartozik,

e) in té zi az ügy kö rét érin tõ jog sza bá lyok gya kor la ti al -
kal ma zá sá val kap cso la tos meg ke re sé se ket,

f) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um át fo gó stra té gi ai ter -
veinek ki dol go zá sá ban,

g) részt vesz az ága za ti in for má ci ós stra té gia ki dol go zá -
sá ban és meg va ló sí tá sá ban, va la mint a Ma gyar Informá -
ciós Tár sa dal mi Stra té gia vo nat ko zó rész stra té gi á já nak
meg va ló sí tá sá ban,

h) in for má ci ót nyújt a mi nisz té ri um bel sõ és kül sõ hon -
lap ja i nak szer kesz té sé hez, va la mint a saj tó- és tá jé koz ta tá si
te vé keny ség hez,

i) el lát ja a ha tás kö ré be tar to zó sta tisz ti kai adatgyûj -
téssel kap cso la tos fel ada to kat,

j) el lát ja a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott intéz mények
fel ügye le tét, az ott meg ha tá ro zot tak sze rint,

k) köz re mû kö dik a tár sa dal mi pár be széd mû köd te té sé -
ben, kap cso la tot tart az ága za ti ci vil és szak mai szerveze -
tekkel,

l) a pá lyá za tok elõ ké szí té sé re és el bí rá lá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint elõ ké szí ti a más köz igaz ga tá si szerv ha -
tás kö ré be nem tar to zó ága za ti pá lyá za tok szak mai dön -
tés-elõ ké szí tõ anya ga it, ja vas la tot tesz a meg hir de tett pá -
lyá za tok alap ján meg köt ni ja va solt tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek jó vá ha gyá sá ra, és gon dos ko dik a szer zõ dé sek tel je sí -
té sé nek el len õr zé sé rõl,

m) fo lya ma tos szak ér tõi szin tû rész vé tel lel köz re mû kö -
dik az eu ró pai uni ós tag ál la mi mû kö dés bõl, il let ve dön tés -
ho za ta li el já rás ból fa ka dó fel ada tok ban, a szer ve ze ti egy -
ség fel adat kö ré be utalt te rü let te kin te té ben, en nek ke re té -
ben ja vas la tot tesz a meg fe le lõ Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár -
ca kö zi Bi zott ság (a to váb bi ak ban: EKTB) szak ér tõi cso -
port ke re té ben a ma gyar ál lás pont szak mai tar tal má ra,
közremû kö dik an nak tár ca szin tû, il let ve kor mány za ti szin tû 
ki ala kí tá sá ban,

n) ki je lö lés alap ján kép vi se li a tár ca ér de ke it a tag ál la mi 
mû kö dés sel össze füg gés ben lét re ho zott szak mai és tár ca -
kö zi bi zott sá gok ban, a ha zai, kö zös sé gi és nem zet kö zi bi -
zott sá gok ban, mun ka cso por tok ban, ta ná csok ban és egyéb
szer vek mun ká já ban,

o) köz re mû kö dik a nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já -
ban való rész vé tel lel, a bi la te ri á lis és re gi o ná lis kap cso la -
tok ki épí té sé vel, fenn tar tá sá val és to vább fej lesz té sé vel,
más or szá gok érin tett ha tó sá ga i val való kap cso lat tar tás sal
össze füg gõ - mi nisz té ri u mi, il let ve kor mány za ti - fel ada tok
el lá tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel az adat szol gál ta tá sok szak -
mai tar tal má nak, il let ve a kép vi sel ni szük sé ges ma gyar ál -
lás pont meg ha tá ro zá sá ra,

p) a fel adat kör ével össze füg gés ben ki dol goz za a szak -
területét érin tõ rész stra té gi á kat és fej lesz té si irá nyo kat, va -
la mint prog ra mo kat,

q) köz re mû kö dik az uni ós fej lesz té si for rá sok ra vo nat -
ko zó ter ve zé si, vég re haj tá si, mo ni to ro zá si és ér té ke lé si
fel ada tok ban.

II. cím
A mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti

egységek

A Mi nisz te ri Ka bi net

27. §

(1) A Mi nisz te ri Ka bi net a mi nisz ter szak mai és po li ti kai
mun ká ját köz vet le nül se gí tõ szer ve ze ti egy ség, amely nek
ve ze tõ je a ka bi net fõ nök.

(2) A Mi nisz te ri Ka bi net

a) köz re mû kö dik az ága zat po li ti kai ar cu la tá nak ki ala -
kí tá sá ban, a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok po li ti kai dön té -
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se i nek, to váb bá a kor mány prog ram hoz kap cso ló dó mi -
nisz te ri prog ram vég re haj tá sá nak elõ ké szí té sé ben,

b) ál ta lá nos szak ma po li ti kai szem pont ból ér té ke li az
elõ ké szí tés alatt álló jog sza bá lyok kon cep ció-ter ve ze tét,
és ja vas la tot tesz a ben ne fog lalt ren del ke zé sek kel össze -
füg gõ szak mai in téz ke dé sek re, il let ve par la men ti el fo gad -
ta tá sá nak elõ se gí té sé vel kap cso la tos te en dõk re,

c) az e sza bály zat ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel a 
szak te rü le tért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján meg ke re sett fõ -
osz tá lyok köz re mû kö dé sé vel in té zi a mi nisz ter sze mé lyes
le ve le zé sét, va la mint elõ ké szí ti a mi nisz ter prog ram já hoz
szük sé ges be szé dek, elõ adá sok anya gát,

d) napi mun ka kap cso la tot tart az ál lam tit ká rok és a
szak ál lam tit ká rok tit kár sá gá val.

A mi nisz te ri biz to sok és tit kár sá ga ik

28. §

(1) A mi nisz te ri biz to sok el lát ják a mi nisz ter nor ma tív
uta sí tá sá ban meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rö ket.

(2) A mi nisz te ri biz tos tit kár sá ga - a mi nisz te ri biz tos
fel adat- és ha tás kö ré be utalt ügyek te kin te té ben, a mi nisz -
te ri biz tos mun ká ját se gít ve - el lát ja az ál la mi ve ze tõk tit -
kár sá gai ál tal el vég zett fel ada to kat.

Az El len õr zé si Osz tály

29. §

Az El len õr zé si Osz tály fel adat kör ében:

a) vizs gál ja és ér té ke li 

aa) a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû kö dé sé nek jog sza -
bá lyok nak és sza bály za tok nak való meg fe le lé sét,

ab) a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek mû -
kö dé sé nek gaz da sá gos sá gát, ha té kony sá gát és eredmé -
nyes sé gét;

b) vizs gál ja a ren del ke zés re álló erõ for rá sok kal való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát, va la mint
az el szá mo lá sok, be szá mo lók meg bíz ha tó sá gát;

c) a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -
so kat és aján lá so kat tesz, va la mint elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szít a mi nisz ter szá má ra a mi nisz té ri um, va la mint
a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó szer vek mû kö dé se ered -
mé nyes sé gé nek nö ve lé se, va la mint a fo lya mat ba épí tett,
elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ kont roll
rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej lesz té se ér de ké ben; 

d) aján lá so kat és ja vas la to kat fo gal maz meg a koc ká za ti
té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, ki kü szö bö lé se ér -
de ké ben;

e) nyo mon kö ve ti az el len õr zé si je len té sek, kü lö nö sen
az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zé si je len té se alap ján meg -
tett in téz ke dé se ket.

III. cím
A ka bi net fõ nök köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze ti egységek

A Mi nisz te ri Tit kár ság (Osz tály)

30. §

(1) A Mi nisz te ri Tit kár ság a Mi nisz te ri Ka bi net osz tály
jog ál lá sú - a mi nisz ter szak mai, ad mi niszt ra tív mun ká ját
se gí tõ - szer ve ze ti egy sé ge, amely nek ve ze tõ je a tit kár ság -
ve ze tõ.

(2) A Mi nisz te ri Tit kár ság

a) a mi nisz ter hez ér ke zõ ira to kat, be ad vá nyo kat át né zi,
szig ná lás ra elõ ké szí ti,

b) szig nál ja az elõ ze tes mi nisz te ri dön tést nem igény lõ
ira to kat a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó ve ze tõ re,

c) to váb bít ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok -
kal kap cso la tos ira to kat, nyil ván tart ja a ha tár idõ ket, szá mon 
kéri a fel ada tok vég re haj tá sát,

d) szer ve zi a mi nisz ter prog ram ját, köz re mû kö dik az
ah hoz kap cso ló dó anya gok elõ ké szí té sé ben.

A Saj tó Tit kár ság (Osz tály)

31. §

A Saj tó Tit kár ság a Mi nisz te ri Ka bi net osz tály jog ál lá sú 
szer ve ze ti egy sé ge, amely

a) szer ve zi és össze fog ja a mi nisz té ri um nyom ta tott és
elekt ro ni kus mé di án ke resz tül tör té nõ tá jé koz ta tá si, kom -
mu ni ká ci ós és PR-te vé keny sé gét,

b) ko or di nál ja a mi nisz ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá
tar to zó in téz mé nyek és a mi nisz té ri um szer ve ze ti egysé -
geinek saj tó- és kom mu ni ká ci ós mun ká ját,

c) elõ ké szí ti és szer ve zi a mi nisz ter, va la mint a mi nisz -
té ri um ve ze tõ i nek és mun ka tár sa i nak saj tó sze rep lé sét,

d) gon dos ko dik a mi nisz té ri um saj tó köz le mé nye i nek
ki adá sá ról,

e) biz to sít ja a mi nisz té ri um ve ze tõ i nek a napi saj tó -
szem lét,

f) a szak ál lam tit ká rok kal együtt mû köd ve el lát ja a mi -
nisz té ri um kül sõ és bel sõ hon lap ja i val kap cso la tos tar ta -
lom szol gál ta tá si fel ada to kat, szer kesz ti a mi nisz té ri u mi
hon la po kat.
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IV. cím
Az ál lam tit ká rok köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze ti egységek

Az Ál lam tit ká ri Tit kár sá gok

32. §

(1) Az Ál lam tit ká ri Tit kár sá gok

a) szer ve zik és ko or di nál ják az ál lam tit ká rok hi va ta los
prog ram ja it,

b) dön tés-elõ ké szí tõ, szer ve zõ te vé keny sé get foly tat nak.

(2) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár tit kár sá ga - az
(1) be kez dés ben fog lal ta kon túl - el lát ja a lob bi te vé keny -
ség rõl szó ló 2006. évi XLIX. tör vény ben meg ha tá ro zott
mi nisz te ri fel ada to kat. 

(3) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár tit kár sá ga - az
(1)-(2) be kez dés ben fog lal ta kon túl - köz re mû kö dik az ál -
ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár nak - a kü lön uta sí tás ban meg -
ha tá ro zott - a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl
szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let sze rin ti egyes
bel sõ el len õr zé si fel ada ta i nak el lá tá sá ban. 

1. al cím
Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá

tar to zó szer ve ze ti egységek

A Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da (Osz tály)

33. §

(1) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz -
tá lya ként mû kö dõ Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro dát (a to váb bi -
ak ban: Pro jekt iro da) az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár irá -
nyí tá sa alá tar to zó, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal rendel -
kezõ ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ ve ze ti. 

(2) A Pro jekt iro da fe le lõs a mi nisz té ri um nak a meg vál -
to zott mun ka ké pes sé gû ek és fo gya té ko sok el lá tó rend sze -
rei kor sze rû sí té se fõ irá nyát ké pe zõ re ha bi li tá ci ós rend szer 
szer ve ze ti ke re te i nek, mû kö dé si fel té te le i nek a ki ala kí tá -
sá val, to váb bá mû kö dé sé nek el in dí tá sá val kap cso la tos fel -
ada ta i ért.  

(3) A Pro jekt iro da szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sát 
az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár az Or szá gos Rehabilitá -
ciós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet fõ igaz ga tó já nak közre -
mûkö dé sével lát ja el. 

(4) A Pro jekt iro da a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben fe le lõs

a) a ké pes ség vizs gá la tok és az ál la pot fel mé rés vizsgá -
lati le he tõ sé ge i nek fel mé ré sé nek elõ ké szí té sé ért; 

b) az egy sé ges komp lex re ha bi li tá ci ós, rok kant sá gi és
fo gya té kos sá gi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá nak elõ -
készítéséért;

c) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek el lá tó rend sze re
sze rep lõ i nek (szak ér tõk, el lá tás-szer ve zõk, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû ek el lá tá sa i ban ré sze sü lõk) ok ta tá si, va -
la mint át- és to vább kép zé si rend sze re ki ala kí tá sá nak ko or -
di ná lá sá ért;

d) a re ha bi li tá ci ós me ne dzser há ló zat ki ala kí tá sá nak koor -
dinálásáért;

e) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek át me ne ti és tar tós
fog lal koz ta tá sát biz to sí tó cél szer ve ze tek fej lesz té sé ért;

f) a mi nisz té ri um egész ség po li ti kai kér dé sek kel kap cso -
la tos fel ada ta i nak a ko or di ná lá sá ért;

g) a re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos eu ró pai uni ós pro jek tek
össz hang já nak meg te rem té sé ért.

(5) A Pro jekt iro da a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel ada tai el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a fel adat kör ében
érin tett szak ál lam tit ká rok kal.

(6) A Pro jekt iro da - a (2) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott - fel ada ta i nak vég re haj tá sát a Kon zul ta tív Ta nács
se gí ti, amely nek tag jai a mi nisz té ri um meg vál to zott mun -
ka ké pes ség ke ze lé sé vel és a re ha bi li tá ci ó val fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé ge i nek - a Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li -
tá ci ós Fõ osz tály nak, a Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály nak, a
Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lyá nak, a
Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály nak, va -
la mint a Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály nak - ve ze tõi, a
Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály ál ta lá nos 
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se, va la mint a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó ja és szo ci ál po li ti kai ügye kért
fe le lõs fõigazgató-helyettese.

A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály

34. §

(1) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály el lát ja a mi nisz -
té ri um szak mai elem zé si, ter ve zé si, fej lesz té si, mo ni tor ing 
és stra té gi ai fel ada ta it. 

(2) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály osz tály jog ál lá -
sú szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Tár sa dal mi Be fo ga dás
Iro dá ja 

a) a sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de -
lem mel kap cso la tos ko or di ná ci ós, va la mint a szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi te rü le tek ter ve zé si és fej lesz té si feladat -
körében

aa) el lát ja a szo ci á lis vé de lem rõl és tár sa dal mi össze tar -
to zás ról szó ló Nem ze ti Stra té gi ai Je len tés sel kap cso la tos
fel ada tok ko or di ná ci ó ját, szo ros együtt mû kö dés ben az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um mal, va la mint az érin tett tár -
cák kal és szak mai te rü le tek kel, és mû köd te ti a Tár sa dal mi
Ki re kesz tés El le ni Bi zott sá got,

ab) részt vesz az uni ós nyi tott ko or di ná ci ós együtt mû -
kö dés bõl szár ma zó to váb bi fel ada tok vég re haj tá sá ban, 
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ac) részt vesz az EU Szo ci á lis Vé del mi Bi zott ság és a
De mog rá fi ai Ma gas szin tû Mun ka cso port mun ká já ban,
köz re mû kö dik a Bi zott ság ál tal tár gyalt anya gok fel dol go -
zá sá ban, vé le mé nye zé sé ben, to váb bá szak ér tõi rész vé telt
biz to sít az EU Szo ci á lis Vé del mi Bi zott sá ga In di ká tor
Mun ka cso port já ban, va la mint a tár sa dal mi be fo ga dás sal
kap cso la tos, több fõ osz tály il le té kes sé gét át fo gó nem zet -
kö zi szak mai te vé keny sé gek ben,

ad) össze fog ja a tár sa dal mi ko hé zi ó val és tár sa dal mi
össze tar to zás sal kap cso la tos szak ma po li ti kai irá nyok és
fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá sát,

ae) köz re mû kö dik a szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá sok kal és 
szol gál ta tá sok kal, hát rá nyos hely ze tû ré te gek tár sa dal mi
ki re kesz tõ dé sé nek mér sék lé sé vel kap cso la tos fej lesz té si
irá nyok és prog ra mok ki ala kí tá sá ban,

af) ko or di nál ja a szo ci á lis, gyer mek, if jú sá gi, esély -
egyen lõ sé gi és ci vil ügyi te rü le te ken a Struk tu rá lis Ala pok
igény be vé te lé re vo nat ko zó ter vek, be avat ko zá sok és prog -
ra mok ki dol go zá sát, köz re mû kö dik a vég re haj tá suk ki ala -
kí tá sá ban, a mo ni to ro zá si és ér té ke lé si mun ká ban, a tár cán
be lü li és a tár ca kö zi egyez te té sek ben - az EU Ter ve zé si
Iro dá val, a Mo ni tor ing Tit kár ság gal és az érin tett szer ve -
ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve -, 

ag) részt vesz a szo ci á lis és fog lal koz ta tá si szolgálta -
tások össze han golt mû kö dé sé nek ki ala kí tá sá ban,  

ah) részt vesz a fo gyasz tó vé de lem, va la mint a be teg, az
el lá tot ti és gyer mek jo gok, va la mint a ci vil tár sa da lom és a
he lyi kö zös sé gek erõ sí té sét, ér vé nye sí té sét se gí tõ fej lesz -
té sek ki dol go zá sá ban az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel
együtt mû kö dés ben,

b) a te rü let fej lesz tés hez kap cso ló dó fel adat kör ében

ba) a szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi té mák te kin te té ben
ko or di nál ja a mi nisz té ri um hoz tar to zó te rü le ti szin tû fej -
lesz té sek ter ve zé sét, fel ügye li a Re gi o ná lis Szociálpoli -
tikai Ter ve zé si és Fej lesz té si Há ló zat mû kö dé sét,

bb) kez de mé nye zi a re gi o ná lis szo ci ál po li ti kai straté -
giák ki ala kí tá sát,

bc) részt vesz a re gi o ná lis szak mai és ér dek kép vi se le ti
há ló za tok mun ká já nak össze han go lá sá ban, együtt mû köd ve
a szak ál lam tit kár sá gok kal,

c) elem zé si, ku ta tás-ko or di ná ci ós és in for má ci ós fej -
lesz té si fel adat kör ében

ca) a dön té sek elõ ké szí té sét se gí tõ, a dön té sek ha tá sa it
vizs gá ló, a stra té gi ai ter ve zést tá mo ga tó ku ta tá so kat, fel -
mé ré se ket, adat gyûj té se ket, elem zé se ket kez de mé nyez és
ko or di nál,

cb) az érin tett szak fõ osz tá lyok kal szo ros együtt mû kö -
dés ben ko or di nál ja a szo ci á lis te rü let in for má ci ós fej lesz -
té se it, va la mint in for má ci ós stra té gi á já nak ki dol go zá sát,
kar ban tar tá sát, nyo mon kö ve té sét,

cc) össze fog ja és ko or di nál ja a szo ci á lis te rü let statisz -
tikai, adat gyûj té si és in for má ci ós rend sze re i nek mûködte -
tését, elõ moz dít ja és ko or di nál ja a szo ci ál po li ti ka te rü le tén 
az ügy vi te li, ügy in té zé si fo lya ma tok mo der ni zá ci ó ját,
elekt ro ni zá lá sát, az elekt ro ni kus ügy vi te li és ügy in té zé si
rend sze rek ki ala kí tá sát, va la mint az in for má ci ós társa -
dalom esély egyen lõ sé gi po li ti ká ja fej lesz té sét.

(3) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály osz tály jog ál lá -
sú szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Mo ni tor ing Tit kár ság
fel ada ta a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó EU
társ fi nan szí ro zá sú, va la mint a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za ta i ból pá lyá za ti úton meg va ló su ló prog ra -
mok (a to váb bi ak ban: prog ra mok) ko or di ná ci ó ja, nyo mon
kö ve té se, va la mint a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kör ben
egyes prog ra mok ke ze lé se. E kör ben a Mo ni tor ing Tit kár ság
fel ada ta kü lö nö sen

a) ja vas lat ki dol go zá sa a prog ra mok ál ta lá nos el já rá si
sza bá lya i ra, kü lö nös te kin tet tel 

aa) a pá lyá za ti ki írá sok szer ke ze té re és kö te le zõ ele -
meire,

ab) a prog ra mok vég re haj tá sá ban részt vevõ in téz mé -
nyek ál tal az in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán alkalma -
zandó el já rá sok kö te le zõ ele me i nek meg ha tá ro zá sá ra;

b) a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta it ke ze -
lõ, va la mint a mi nisz ter ál tal irá nyí tott vagy a mi nisz té ri -
um tu laj do ná ban lévõ köz re mû kö dõ és pá lyá zat ke ze lõ
szer ve ze tek (a to váb bi ak ban: pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet) ál -
tal ké szí ten dõ, az egyes pá lyá za ti prog ra mok vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó stra té gi ai és éves mun ka ter vek jó vá ha gyá sa;

c) a mi nisz té ri um pá lyá za ti fel ada ta i nak összehango -
lása, kü lö nös te kin tet tel a pá lyá za tok for mai kö ve tel mé -
nye i nek egy sé ges meg ha tá ro zá sá ra; 

d) a köz re mû kö dõ szer ve ze tek vég re haj tá si te vé keny sé -
gé nek ko or di ná ci ó ja;

e) a pá lyá za ti prog ra mok nyo mon kö ve té se, ez zel össze -
füg gés ben a pá lyá za ti prog ra mok ered mé nye i rõl a szer ve -
ze ti egy sé gek szá má ra tör té nõ tá jé koz ta tás.

(4) A Mo ni tor ing Tit kár ság jo go sult 

a) a mi nisz té ri um, il let ve a struk tu rá lis ala pok ál tal fi -
nan szí ro zott in téz ke dé sek rõl a vég re haj tás bár me lyik sza -
ka szá ban fel vi lá go sí tást kér ni a pá lyá zat ke ze lõ szerve -
zettõl,

b) a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet fo lya ma tos to vább fej lesz -
té sé vel össze füg gés ben az érin tett szer vek nél el ké szült do -
ku men tu mo kat meg is mer ni.

(5) A Mo ni tor ing Tit kár sá got tit kár ság ve ze tõ ve ze ti.

(6) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály EU Ter ve zé si
Osz tály ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tai kö ré ben

a) ko or di nál ja a Struk tu rá lis Ala pok és Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zé sek igény be vé te lé re vo nat ko zó mi nisz té ri u mi
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ter vek és in téz ke dé sek szak mai ki dol go zá sát, végrehaj -
tását és mo ni to ro zá sát,

b) el lát ja és ko or di nál ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét az
eu ró pai uni ós for rá sok ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban
érin tett ága zat kö zi és tár ca kö zi bi zott sá gok ban, 

c) köz re mû kö dik az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
kidol go zá sá ban, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap pal és az Eu ró pai 
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap pal össze füg gõ ter ve zé si mun -
kák ban,

d) vé le mé nye zi az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val, vég -
re haj tá si rend sze ré vel kap cso la tos jogszabály-terveze -
teket és más do ku men tu mo kat,

e) el lát ja a Lissza bo ni Stra té gia ha zai vég re haj tá sá val
kap cso la tos fog lal koz ta tás po li ti kai stra té gi ák és je len té sek 
ki dol go zá sá nak tár cán be lü li ko or di ná ci ó ját, és részt vesz
az ez zel össze füg gõ tár ca kö zi mun ká ban,

f) részt vesz az Eu ró pai Bi zott ság ESZA Bi zott sá gá nak
(ESF Com mit tee) mun ká já ban,

g) részt veszt az Eu ró pai Bi zott ság Fog lal koz ta tá si Bi -
zott sá gá nak (Emp lo y ment Com mit tee) mun ká já ban, köz re -
mû kö dik a Fog lal koz ta tá si Bi zott ság ál tal tár gyalt anya gok
fel dol go zá sá ban, vé le mé nye zé sé ben, a ma gyar ál lás pont
ki ala kí tá sá ban.

(7) A Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály Stra té gi ai Osz tály
az ága za ti stra té gia és köz po li ti ka ki ala kí tá sa kö ré ben

a) ki dol goz za a Kor mány fog lal koz ta tás po li ti kai stra té -
gi á ját, ko or di nál ja az ez zel kap cso la tos fel ada to kat,

b) részt vesz a mun ka jo gi és a fog lal koz ta tá si jog sza bá -
lyok át dol go zá sá ban, va la mint a szo ci á lis és a fog lal koz ta -
tá si in téz mény rend szer össze han go lá sá nak meg te rem té sé -
re irá nyu ló re for mok kal kap cso la tos mi nisz te ri fel ada tok
el lá tá sá ban,

c) ko or di nál ja az élet hosszig tar tó ta nu lás stra té gi á já nak 
ki dol go zá sá val, a fel nõtt kép zés re és szak kép zés re vo nat -
ko zó re for mok el ké szí té sé vel kap cso la tos mun ká kat,

d) fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti kai szem pont ból vé le -
mé nye zi a gaz da ság po li ti kai, ok ta tás po li ti kai és más do ku -
men tu mo kat, in for má ci ót nyújt ilyen kon cep ci ók elkészí -
téséhez,

e) ki dol goz za a mi nisz té ri um fog lal koz ta tás po li ti ká ra
vo nat ko zó ter vek bõl, prog nó zi sok ból, stra té gi ák ból adó dó 
fel ada ta it, cél ja it tar tal ma zó szak mai irány el ve ket, azok hoz
elem zé se ket, prog nó zi so kat ké szít, 

f) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal és a Fog lal koz -
ta tá si Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel mun ka erõ-pi a ci prog -
nó zi so kat ké szít, se gí ti az ága za ti és a te rü le ti munka -
erõ-tervezést,

g) köz re mû kö dik az MPA stra té gi ai ter ve zé sé vel össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sá ban, a de cent ra li zá ció kidolgo -
zásában,

h) ko or di nál ja a szer ve ze ti egy sé gek nek a kü lön bö zõ
mi nisz té ri u mi fej lesz té si for rá sok kal kap cso la tos szak mai
ter ve zé si te vé keny sé gét.

2. al cím
A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs
ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szervezeti

egységek

A Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
(Osz tály)

35. §

(1) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz tá lya ként mû kö dõ Nem -
ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igaz ga tó sá got a szo ci ál -
po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del -
ke zõ ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ (igaz ga tó) vezeti. 

(2) A Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza szo rí tá sá -
val kap cso la tos - más tár ca és szer ve ze ti egy ség fel adat kö -
ré be nem tar to zó - jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) éven te je len tést ké szí ti a Kor mány, va la mint há rom -
éven te az Or szág gyû lés szá má ra a ma gyar or szá gi ká bí tó -
szer hely zet rõl;

c) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán részt vesz a ká bí tó -
szer-fo gyasz tás vissza szo rí tá sá val kap cso la tos költ ség ve -
té si elõ irány za tok ter ve zé sé ben, ki dol goz za azok szak mai
tar tal mát, és fi gye lem mel kí sé ri fel hasz ná lá su kat;

d) szak mai irá nyí tá si fel adat kör ében

da) ki dol goz za a ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza szo rí tá sá -
val kap cso la tos szak ma po li ti kai irá nyo kat, fej lesz té si kon -
cep ci ó kat, cse lek vé si és szak mai prog ra mo kat, va la mint
mo dell kí sér le ti prog ra mo kat mû köd tet, to váb bá figye -
lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát,

db) köz re mû kö dik a ká bí tó szer-prob lé ma vissza szo rí tá -
sá val össze füg gõ ke res let- és kí ná lat csök ken té si, bûn meg -
elõ zé si és egész ség fej lesz té si fel ada tok el lá tá sá ban,

dc) fi gye lem mel kí sé ri a ká bí tó szer-prob lé ma vissza -
szo rí tá sa ér de ké ben ké szí tett Nem ze ti Stra té gi á ban fog lalt
fel ada tok meg va ló sí tá sát,

dd) ko or di nál ja a ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza szo rí tá sá -
val össze füg gõ, több ága za tot érin tõ prog ra mok kialakí -
tását és vég re haj tá sát, 

de) együtt mû kö dik a Nem ze ti Drog meg elõ zé si In té zet tel;

e) tá mo ga tá si, fej lesz té si fel ada tai kö ré ben
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ea) gon dos ko dik a ká bí tó szer-fo gyasz tás vissza szo rí tá -
sá ra, a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ó ra irá nyu ló pá lyá za tok
le bo nyo lí tá sá ról,

eb) ki ala kít ja a ká bí tó szer-fo gyasz tás ke ze lé sét elõ se gí -
tõ nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai tar tal -
mát, részt vesz a nem zet kö zi fi nan szí ro zá sú prog ra mok
szak mai mo ni to ro zá sá ban;

f) nem zet kö zi fel adat kör ében

fa) el lát ja az EKTB 44. sz. Ká bí tó szer ügyi szak ér tõi
mun ka cso port irá nyí tá sát, mû köd te té sét,

fb) el ké szí ti az ENSZ Ká bí tó szer-el len õr zé si és Bûn -
meg elõ zé si Hi va ta la szá má ra meg kül den dõ je len té se ket, 

fc) ko or di nál ja a Nem zet kö zi Ká bí tó szer-el len õr zõ Tes -
tü let szá má ra meg kül den dõ je len té sek el ké szí té sét;

g) mû köd te ti a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bizott -
ságot.

A Par la men ti Tit kár ság (Osz tály)

36. §

A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs
ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz tá lya ként mû kö dõ Par la men ti 
Tit kár ság

a) elõ ké szí ti, se gí ti a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok par la -
men ti mun ká ját,

b) el lát ja a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó tör vény -
ja vas la tok, ha tá ro za ti ja vas la tok, je len té sek be nyúj tá sá val, 
tár gya lá sá val kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,

c) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ 
kép vi se lõi in dít vá nyo kat, gon dos ko dik az azok kal kap cso -
la tos szak ér tõi vé le mé nyek, kö te le zõ nyi lat ko za tok elké -
szít te tésérõl,

d) gon dos ko dik a ple ná ris ülé sek mi nisz té ri u mot érin tõ
na pi ren di anya ga i nak el ké szít te té sé rõl,

e) gon dos ko dik a mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ inter -
pellációkra, kér dé sek re, azon na li kér dé sek re, a na pi rend
elõt ti és utá ni fel szó la lá sok ra adan dó vá la szok elké szítte -
tésérõl,

f) ko or di nál ja a kép vi se lõk meg ke re sé se i re adan dó vá -
laszok ter ve ze te i nek el ké szí té sét,

g) ko or di nál ja az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se in való mi -
nisz té ri u mi kép vi se le tet,

h) össze han gol ja és szer ve zi a mi nisz té ri um nak az Or -
szág gyû lés sel és bi zott sá ga i val, a kép vi se lõk kel és a kép -
vi se lõ cso por tok kal kap cso la tos te vé keny sé gét,

i) tá jé koz ta tót ké szít az Or szág gyû lés ple ná ris, bizott -
sági és al bi zott sá gi ülé se i rõl, köz re mû kö dik az ülé se ken
el hang zott, a mi nisz té ri u mot érin tõ kér dé sek megválaszo -
lásában,

j) ko or di nál ja a bi zott sá gok, al bi zott sá gok ülé se in való
mi nisz té ri u mi kép vi se le tet.

A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály

37. §

(1) A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe -
le lõs ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz tá lya ként mû kö dõ La -
kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály tá jé koz ta tá si 
fel ada tai kö ré ben

a) vá la szol - a mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett jog sza bá -
lyok, va la mint a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
te rü le tek te kin te té ben - a la kos ság, il let ve az õket se gí tõ
in téz mé nyek, szer ve ze tek meg ke re sé se i re, pa na sza i ra és
köz ér de kû be je len té se i re, to váb bá a kü lön uta sí tás ban fog -
lal tak sze rin ti ügyek te kin te té ben ko or di nál ja a mi nisz té ri -
um hoz be ér ke zõ la kos sá gi meg ke re sé sek re tör té nõ vá lasz -
adást, e kör ben a meg ke re sés es sel érin tett szer ve ze ti egy -
sé gek tõl, va la mint köz pon ti hi va ta lok tól szak mai ál lás fog -
la lást kér;

b) a szer ve ze ti egy sé gek köz re mû kö dé sé vel tá jé koz ta tó
ki ad vá nyo kat ké szít;

c) részt vesz a mi nisz té ri u mi hon lap szer kesz té sé ben;

d) tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé rõl ne gyed éven te elem zõ
je len tést ké szít a fel sõ ve ze tõk szá má ra;

e) össze gyûj ti a la kos ság tól, az ön kor mány za tok tól és a
ci vil szer ve ze tek tõl ér ke zõ jog al ko tá si ja vas la to kat, és
eze ket el jut tat ja a fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy -
ség hez;

f) elem zi a la kos ság tá jé koz ta tá sát szol gá ló mód sze -
reket, és ja vas la to kat tesz azok ha té ko nyab bá té te lé re;

g) köz vet len kap cso la tot tart a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
va la mint más tár cák la kos sá gi tá jé koz ta tá si fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze ti egy sé ge i vel;

h) az Ügy fél szol gá la ti Iro dá ban - kül föl di mun ka vál la -
lás hoz - hi te le sí ti a szak mai kép zett sé get iga zo ló közép -
fokú ok ta tá si in téz mé nyek bi zo nyít vá nya it. 

(2) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály a
la kos ság egye di ügyek ben tör té nõ sze mé lyes tá jé koz ta tá sa 
ér de ké ben Ügy fél szol gá la ti Iro dát mû köd tet. 

(3) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály a
köz vé le ményt érin tõ mi nisz té ri u mi dön té sek rõl, il let ve
ezek elõ ké szü le te i rõl tá jé koz ta tást kap, il let ve er rõl tá jé -
koz ta tást ad.

(4) A La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály
ta nács adá si fel adat kör ében köz vet len se gít sé get nyújt az
ál lam pol gá rok pa na sza i nak, ügye i nek in té zé sé hez, il let ve
is mer te ti más jog ér vé nye sí té si fó ru mok (más közigazga -
tási szer vek, bí ró ság stb.) igény be vé te lé nek le he tõ sé ge it.
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Idõs ügyi Tit kár ság (Osz tály)

38. §

A szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs
ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz tá lya ként mû kö dõ Idõs ügyi
Tit kár ság

a) el lát ja a Kor mány mel lett mû kö dõ Idõs ügyi Ta nács
tit kár sá gi fel ada ta it;

b) az idõs ko rú ak tár sa dal mi in teg rá ci ó já hoz, az ak tív és
mél tó idõs kor gya kor la tá nak meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó
fel ada tai kö ré ben

ba) részt vesz az idõs ba rát prog ra mok, mo dell kí sér le tek 
ki dol go zá sá ban, meg va ló sí tá sá ban,

bb) kap cso la tot tart az idõ sek kö zös sé ge i vel és ér dek -
kép vi se le ti szer ve ze te i vel;

c) el lát ja az Idõs ba rát Ön kor mány zat díj jal kap cso la tos
pá lyáz ta tá si, ér té ke lé si, szer ve zé si fel ada to kat.

V. cím
A szak ál lam tit ká ri tit kár sá gok

39. §

A szak ál lam tit ká ri tit kár ság

a) szer ve zi és ko or di nál ja a szak ál lam tit kár hi va ta los
prog ram ja it és ki kül de té se it,

b) a szak ál lam tit kár uta sí tá sai sze rint össze hív ja a szak -
ál lam tit ká ri ér te kez le tet, nyil ván tart ja az ér te kez le te ken
ho zott dön té se ket, és el len õr zi azok vég re haj tá sát,

c) dön tés-elõ ké szí tõ, szer ve zõ te vé keny sé get vé gez,

d) el lát ja a szak ál lam tit kár mû köd te té si fe le lõs sé gé be
utalt ta ná csok tit kár sá gi és mû köd te té si fel ada ta it.

VI. cím
A szo ci ál po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze ti egységek

A Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály

40. §

(1) A Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály 

a) el lát ja a mi nisz té ri um nak a pénz be li és ter mé szet be ni
szo ci á lis, fo gya té kos ügyi és nyug díj sze rû el lá tá sok kal, a
csa lád tá mo ga tá sok kal, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug dí jak -
kal kap cso la tos, más köz igaz ga tá si szerv, il let ve a mi nisz -
té ri um más hi va ta li szer vé nek fel adat- és ha tás kö ré be nem
tar to zó fel ada ta it,

b) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tállyal, va la mint
a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lyá val együt -

te sen vé le mé nye zi a szo ci á lis és gyám hi va ta lok ve ze tõ i -
nek ki ne ve zé sé vel és fel men té sé vel kap cso la tos javasla -
tokat,

c) köz re mû kö dik a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ statisz -
tikai rend szer mû köd te té sé ben. 

(2) A Pénz be li El lá tá si Osz tály 

a) a jog sza bály-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel ada tai kö -
ré ben

aa) ki dol goz za a csa lád tá mo ga tá si el lá tá so kat, va la mint 
az idõs ko rú ak, fo gya té ko sok, a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû ek, egész ség ká ro so dot tak, a tar tó san mun ka nél kü -
li ek jog sza bály sze rin ti, il let ve a szo ci á li san egyéb ok ból
rá szo ru lók pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sát és az ez zel
kap cso la tos igaz ga tá si te vé keny sé get érin tõ, va la mint a
szo ci á lis to vább kép zés sel és a szak vizs gá val kap cso la tos
jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) el ké szí ti a pénz be li szo ci á lis el lá tá sok eme lé sé re
vo nat ko zó szak mai elõ ter jesz té se ket,

ac) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán 

ba) ko or di nál ja a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer -
vek ál tal fo lyó sí tott, de a mi nisz té ri u mi fe je zet költ ség ve -
té sé ben sze rep lõ el lá tá sok pénz ügyi ter vé nek össze ál lí tá sát, 
és fi gye lem mel kí sé ri az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát,

bb) részt vesz az ága zat hoz tar to zó szo ci á lis el lá tá sok
fe je ze ti és ága za ti elõ irány za tá ra és fi nan szí ro zá sá ra vo -
nat ko zó költ ség ve té si ja vas la ta i nak össze ál lí tá sá ban;

c) a szo ci á lis szak mai irá nyí tás ke re té ben 

ca) ki dol goz za a csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok kal, va la -
mint az idõs ko rú ak, fo gya té ko sok, a meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû ek, egész ség ká ro so dot tak, a tar tó san mun ka nél -
kü li ek, il let ve a szo ci á li san egyéb ok ból rá szo ru lók pénz -
be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sá val kap cso la tos
szak ma po li ti kai irá nyo kat, fej lesz té si kon cep ci ó kat, cse -
lek vé si és szak mai prog ra mo kat, mo dell kí sér le ti prog ra -
mo kat mû köd tet, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok végre -
hajtását,

cb) részt vesz a csa lá dok élet kö rül mé nye it be fo lyá so ló,
a gyer me kek vé del mé vel, va la mint a fo gya té ko sok és
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek esé lye i nek nö ve lé sé vel
kap cso la tos, a la kás hoz ju tást elõ se gí tõ, va la mint a jó lé ti
rend sze re ket érin tõ kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé -
ben, a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té si rend sze ré re vo nat -
ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ban;

d) a szo ci á lis kép zés sel kap cso la tos fel ada tai kö ré ben 

da) el lát ja a szo ci á lis to vább kép zé si és szak vizs ga rend -
szer fej lesz té sé vel és irá nyí tá sá val kap cso la tos felada tokat,

db) köz re mû kö dik a szo ci á lis szak ké pe sí té sek szak mai
tar tal má nak ki ala kí tá sá ban,
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dc) mû köd te ti a szo ci á lis szak ma cso port szak ér tõi és
vizs ga el nö ki rend sze rét,

dd) el lát ja a szo ci á lis szak ké pe sí té sek tan köny ve i vel
kap cso la tos kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada -
tokat. 

(3) A Nyug díj biz to sí tá si Osz tály

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá si tár gyú
jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) el ké szí ti a nyug el lá tá sok eme lé sé re, va la mint a kor -
en ged mé nyes nyug dí ja zás ra vo nat ko zó szak mai elõ ter jesz -
téseket,

ac) köz re mû kö dik a já ru lék fi ze tés sel, a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap költ ség ve té sé vel, zár szám adá sá val kap cso la tos
elõ ter jesz té sek el ké szí té sé ben,

ad) vizs gál ja az aa)-ac) al pont sze rin ti jog sza bá lyok
szak mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri 
ha tá lyo su lá su kat;

b) a mi nisz ter nek az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör ében vé le mé nye zi, és mi nisz te ri dön tés re elõ ké -
szí ti az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, együtt mû kö dik a Gaz da -
sá gi Fõ osz tállyal a fel ügye le ti ha tás kör be tar to zó elõ -
irányzat-módosítások elõ ké szí té sé ben;

c) a mi nisz ter meg bí zá sá ból köz re mû kö dik a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap költ ség ve té se ter ve zé sé ben, fi gye lem mel
kí sé ri a költ ség ve tés vég re haj tá sát, és an nak idõ ará nyos
tel jesü lé sét, és a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött
ja vas la tot tesz mi nisz te ri in téz ke dés re;

d) a Gaz da sá gi Fõ osz tály fel adat- és ha tás kör rel ren del -
ke zõ osz tá lyá nak be vo ná sá val a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban fog lal tak ra te kin tet tel el ké szí ti a Nyug díj biz to sí tá si
Alap ke ze lé sé rõl a pénz ügy mi nisz ter nek szó ló tájékoz -
tató-tervezetet;

e) elem zé se ket, ér té ke lé se ket ké szít a tár sa da lom biz to -
sí tá si nyug el lá tá sok szín vo na lá ról, a nyug el lá tá sok meg -
osz lá sá nak, az el lá tá sok vá sár ló ér té ké nek ala ku lá sá ról;

f) eu ró pai uni ós és nem zet kö zi fel adat kör ében

fa) részt vesz a nyug díj rend sze rek eu ró pai uni ós nyílt
ko or di ná ci ó já val kap cso la tos szak mai fel ada tok ellá tá -
sában,

fb) ki dol goz za a szo ci á lis biz ton sá gi egyez mé nyek nyug -
díj biz to sí tá si ága za tot érin tõ ren del ke zé se it,

fc) el lát ja a nyug díj rend sze rek kel kap cso la tos - uni ós és
egyéb nem zet kö zi szer ve ze tek, va la mint az Eu ró pai Uni ós
és Nem zet kö zi Fõ osz tály ré szé rõl ér ke zõ - nem zet kö zi
meg ke re sé sek kel kap cso la tos szak mai fel ada to kat,

fd) részt vesz a tár ca fõ fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó EKTB
5. sz. Fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti ka és a 2. sz. Sze mé -
lyek sza bad áram lá sa, va la mint a 24. sz. Szol gál ta tá sok
sza bad áram lá sa szak ér tõi mun ka cso port mun ká já ban.

A Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya

41. §

(1) A Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya 

a) el lát ja a mi nisz té ri um nak a csa lá di és szo ci á lis szol -
gál ta tá sok kal kap cso la tos, más köz igaz ga tá si szerv, il let ve 
a mi nisz té ri um más szer ve ze ti egy sé gé nek fel adat- és ha -
tás kö ré be nem tar to zó fel ada ta it;

b) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben 

ba) ki dol goz za a szo ci á lis szol gál ta tá so kat és a szo ci á lis 
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos igaz ga tá si te vé keny sé get
érin tõ jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

bb) vizs gál ja a ba) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak mai 
meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha tá lyo -
su lá su kat;

c) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tállyal, va la mint
a Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tállyal
együt te sen vé le mé nye zi a szo ci á lis és gyám hi va ta lok ve -
ze tõinek ki ne ve zé sé vel és fel men té sé vel kap cso la tos ja -
vaslatokat;

d) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán össze ál lít ja a szo -
ciális szol gál ta tá sok fe je ze ti, ága za ti elõ irány za tá ra és fi -
nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó költ ség ve té si ja vas la tot, ki dol -
goz za az elõ irány za tok szak mai tar tal mát, fi gye lem mel kí -
sé ri az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát;

e) köz re mû kö dik a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ sta tisz -
tikai rend szer mû köd te té sé ben;

f) ko or di nál ja és fej lesz ti az ak tív szo ci ál po li ti kai esz kö -
zö ket, ki e mel ten a szo ci á lis föld prog ra mot és a kis tér sé gi
szoci á lis fel zár kóz ta tó prog ra mot, va la mint in teg rál ja azo kat
a szo ciális szol gál ta tá sok rend sze ré hez. 

(2) Az Alap szol gál ta tá si Osz tály 

a) a szo ci á lis alap szol gál ta tá sok rend sze ré nek szak mai
irá nyí tá sa ke re té ben  ki dol goz za a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szo ci á lis alap szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
szak ma po li ti kai irá nyo kat, fej lesz té si kon cep ci ó kat, cse -
lek vé si és szak mai prog ra mo kat, mo dell kí sér le ti prog ra -
mo kat mû köd tet, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok végre -
hajtását;

b) a szo ci á lis el lá tó rend szer szak mai fej lesz té se kö ré ben

ba) ki dol goz za, mû köd te ti és mo ni to roz za a szo ci á lis
kis tér sé gi fel zár kóz ta tó prog ra mo kat,

bb) el lát ja a szo ci á lis célú ön kor mány za ti cím zett tá mo -
ga tá si pá lyá za tok kal kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si fel -
adatokat.

(3) A Sza ko sí tott El lá tá si Osz tály 

a) a szo ci á lis sza ko sí tott el lá tá sok rend sze ré nek szak mai
irá nyí tá sa ke re té ben 

aa) ki dol goz za a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá -
lis sza ko sí tott el lá tá sok kal és a szo ci á lis igaz ga tás sal kap -
cso la tos szak ma po li ti kai irá nyo kat, fej lesz té si kon cep ci ó kat,
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cse lek vé si és szak mai prog ra mo kat, mo dell kí sér le ti prog -
ra mo kat mû köd tet, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok vég -
re haj tá sát,

ab) meg ha tá roz za a szo ci á lis te rü let mód szer ta ni fel ada -
ta it, a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet be vo ná sá val
irá nyít ja és el len õr zi a szo ci á lis mód szer ta ni in téz mé nyek
mód szer ta ni te vé keny sé gét, szak mai fel adat ter vét,

ac) elõ ké szí ti a me gyei, re gi o ná lis, egy há zi szo ci á lis
mód szer ta ni in téz mé nyek ki je lö lé sé vel kap cso la tos mi -
niszteri dön té se ket;

b) ha tó sá gi te vé keny sé ge ke re té ben gya ko rol ja a fel ügye -
le ti szerv jo ga it a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak

ba) a szo ci á lis szol gál ta tók és szo ci á lis in téz mé nyek en -
ge dé lye zé sé vel és el len õr zé sé vel, va la mint

bb) az egy há zi és nem ál la mi fenn tar tá sú szo ci á lis szol -
gál ta tók és in téz mé nyek nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sá val
kap cso la tos te vé keny sé ge fe lett.

A Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tály

42. §

(1) A Gyer mek- és If jú ság vé del mi Fõ osz tály 

a) el lát ja a mi nisz té ri um nak a gyer mek- és if jú ság vé de -
lem mel, va la mint a gyám ügyek kel kap cso la tos fel ada ta it;

b) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

ba) ki dol goz za a gyer me kek vé del mét, a gyer mek jó lé ti
alap el lá tást, gyer mek vé del mi szak el lá tást és a gyám ügyi
igaz ga tást érin tõ jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

bb) vizs gál ja a ba) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak mai 
meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha tá lyo -
su lá su kat;

c) a Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tállyal, 
va la mint a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lyá -
val együt te sen vé le mé nye zi a szo ci á lis és gyám hi va ta lok
ve ze tõ i nek ki ne ve zé sé vel és fel men té sé vel kap cso la tos ja -
vas la to kat;

d) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán össze ál lít ja a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi el lá tá sok fe je ze ti, ága za ti
elõ irány za tá ra és fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó költ ség ve té si
ja vas la tot, ki dol goz za az elõ irány za tok szak mai tar tal mát,
fi gye lem mel kí sé ri az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát;

e) a gyám ha tó sá gok szak mai irá nyí tó ja ként négy éven te
leg alább egy al ka lom mal el len õr zi a szo ci á lis és gyám hi -
va ta lok gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok -
kal kap cso la tos te vé keny sé gét. En nek ré sze ként vizs gál ja
a ré gi ó ban mû kö dõ alap el lá tó és szak el lá tó intézmény -
rendszer és a gyám ha tó sá gok szak mai mun ká ját;

f) részt vesz a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat irá nyí tó köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ko or di nált át fo gó me gyei
fel ügye le ti vizs gá la tok ban, meg ha tá roz za az el len õr zés
szak mai szem pont ja it;

g) a Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz -
tállyal, va la mint a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ -
osz tá lyá val együtt mû köd ve meg ha tá roz za a szo ci á lis és
gyám hi va ta lok szá má ra az éves el len õr zé si terv ki emelt te -
rü le te it és ér té ke li a szo ci á lis és gyám hi va ta lok ál tal ké szí tett
éves be szá mo ló je len té se ket;

h) ki dol goz za a gyer me kek vé del mé vel, a gyer mek jó lé ti 
alap el lá tás sal, a gyer mek vé del mi szak el lá tás sal és a gyám -
ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos szak ma po li ti kai irá nyo kat,
fej lesz té si kon cep ci ó kat, cse lek vé si és szak mai prog ra -
mokat, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát;

i) köz re mû kö dik a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ statisz -
tikai rend szer mû köd te té sé ben.

(2) A Gyer mek- és If jú ság vé del mi Osz tály 

a) a gyer mek- és if jú ság vé de lem szak mai irá nyí tá sa kö -
ré ben

aa) el lát ja a gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok és gyer mek vé -
del mi szak el lá tá sok ága za ti irá nyí tá sá val kap cso la tos napi
ügye ket, elõ se gí ti az egy sé ges jog al kal ma zást,

ab) ér té ke li az ága zat fel ada ta it érin tõ in no va tív prog ra -
mo kat, és szak mai se gít sé get nyújt meg va ló sí tá suk hoz,

ac) meg ha tá roz za a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
te rü let mód szer ta ni fel ada ta it, a Szo ci ál po li ti kai és Mun -
ka ügyi In té zet be vo ná sá val irá nyít ja a mód szer ta ni in téz -
mé nyek te vé keny sé gét, 

ad) elõ ké szí ti a re gi o ná lis és or szá gos gyer mek jó lé -
ti-gyer mek vé del mi mód szer ta ni in téz mé nyek ki je lö lé sé vel
kap cso la tos mi nisz te ri fel ada to kat;

b) a Gyer mek- és If jú sá gi Osz tállyal együtt mû köd ve el -
ké szí ti az ENSZ Gyer mek Jo ga i ról szó ló Egyez mény ben
fog lal tak meg va ló su lá sá ról szó ló je len tést;

c) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi el lá tá sok szak mai
fej lesz té se kö ré ben

ca) le bo nyo lít ja a gyer mek jó lé ti alap el lá tó és gyer mek -
vé del mi szak el lá tó rend szer át ala kí tá sát, fej lesz té sét támo -
gató pá lyá za to kat,

cb) ki ala kít ja a gyer mek jó lé ti alap el lá tó és gyer mek vé -
del mi szak el lá tó rend szer át ala kí tá sát, fej lesz té sét tá mo ga tó
nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai tar tal mát;

d) ha tó sá gi te vé keny sé ge ke re té ben gya ko rol ja a fel -
ügye le ti szerv jo ga it a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -
tal nak az egy há zi és nem ál la mi fenn tar tá sú gyer mek jó lé ti, 
gyer mek vé del mi szol gál ta tók és in téz mé nyek nor ma tív ál -
la mi tá mo ga tá sá val kap cso la tos te vé keny sé ge felett;

e) irá nyít ja a mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban mû kö dõ
gyer mek vé del mi in téz mé nye ket, elõ ké szí ti az in téz mé -
nyek kel kap cso la tos fenn tar tói dön té se ket;

f) el lát ja az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Bi -
zott ság szak mai irá nyí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos
ügye ket;
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g) éven te le bo nyo lít ja - a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi 
In té zet tel együtt mû köd ve - az Or szá gos Gyer mek vé del mi
Szak ér tõi Név jegy zék be tör té nõ pá lyá za ti el já rást;

h) részt vesz az el lá tó rend szer rel össze füg gõ eu ró pai
uni ós fel ada tok el lá tá sá ban. 

(3) A Gyám ügyi Osz tály

a) a gyám ha tó sá gok szak mai irá nyí tó ja ként négy éven te
leg alább egy al ka lom mal el len õr zi a me gyei, fõ vá ro si szo -
ci á lis és gyám hi va ta lok gyám ügyi te vé keny sé gét;

b) ha tó sá gi te vé keny sé ge ke re té ben

ba) gya ko rol ja a fel ügye le ti szerv jo ga it a szo ci á lis és
gyám hi va ta lok fe lett,

bb) má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol a mû kö dé si
en ge dé lye zé si ügyek ben, 

bc) el sõ fo kú ha tás kört gya ko rol az örök be fo ga dást elõ -
se gí tõ ma gán szer ve ze tek te vé keny sé gé nek mû kö dé si en -
ge délyezésében;

c) mû köd te ti az Or szá gos Örök be fo ga dá si Nyil ván tar tást,
és el lát ja az eb bõl ere dõ fel ada to kat;

d) in téz ke dik a kül föl dön kí sé rõ nél kül tar tóz ko dó ma gyar
ál lam pol gár sá gú gyer me kek ér de ké ben;

e) el lát ja a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ Köz pon ti
Ha tó sá gi fel ada to kat, il let ve el jár a nem zet kö zi gyer mek -
vé del mi és gyám sá gi ügyek ben;

f) együtt mû kö dik a gyer mek vé del mi ügyek kel fog lal ko zó
nem zet kö zi szer ve ze tek kel.

VII. cím
Az esély egyen lõ sé gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá

tar to zó szer ve ze ti egységek

A Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály 

43. §

(1) A Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály el lát ja a roma né pes -
ség tár sa dal mi in teg rá ci ó já val, esély egyen lõ sé gük elõ -
moz dí tá sá val kap cso la tos, a mi nisz té ri um fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.

(2) A Roma In teg rá ci ós Fõ osz tály

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) részt vesz a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját, esély -
egyen lõ sé gük meg te rem té sét érin tõ jog sza bá lyok (kü lö -
nös te kin tet tel a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Cse -
lek vé si Ter vé re) szak mai kon cep ci ó já nak ki dol go zá sá ban,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán részt vesz a roma
in teg rá ci ós célú költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve zé sé ben;

c) ter ve zé si, stra té gi ai fel ada tai kö ré ben

ca) elõ ké szí ti a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
szak ma po li ti kai irá nyo kat, kon cep ci ó kat, prog ra mo kat,
va la mint elõ ké szí ti az ez zel kap cso la tos stra té gi ai dönté -
seket, ja vas la to kat, kon cep ci ó kat, cse lek vé si és szak mai
prog ra mo kat,

cb) szak ma po li ti kai in téz ke dé se ket kez de mé nyez a ro -
mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se ér de ké ben, kü -
lö nö sen a jog egyen lõ ség, az élet mi nõ ség ja ví tá sa, az ok ta -
tás-kép zés, a fog lal koz ta tás, az iden ti tás erõ sí té se és a tár -
sa dal mi kom mu ni ká ció te rü le tén,

cc) ko or di nál ja a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se -
gí tõ prog ra mok ki ala kí tá sát és vég re haj tá sát;

d) tá mo ga tá si, fej lesz té si fel ada tai kö ré ben

da) le bo nyo lít ja a roma né pes ség tár sa dal mi in teg rá ci ó ját
elõ se gí tõ pá lyá za to kat, 

db) össze han gol ja a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját érin -
tõ mo dell ér té kû fej lesz té si prog ra mo kat, mû köd te ti a te le -
pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk élet mi nõ sé gét ja -
ví tó prog ra mo kat,

dc) ke ze li a Roma Kul tu rá lis Ala pot, va la mint a Roma
Ko or di ná ci ós és In ter ven ci ós Ke re tet,

dd) ki ala kít ja a roma né pes ség tár sa dal mi in teg rá ci ó ját
elõ se gí tõ nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai
tar tal mát, részt vesz a nem zet kö zi fi nan szí ro zá sú prog -
ramok szak mai mo ni to ro zá sá ban;

e) mû köd te ti a Roma In teg rá ci ós Ta ná csot.

A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály

44. §

(1) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály a
jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

a) ki dol goz za a fo gya té kos em be rek jo ga it érin tõ - más
szer ve ze ti egy ség fel adat kö ré be nem tar to zó - jog sza bá lyok
szak mai kon cep ci ó ját,

b) köz re mû kö dik a fo gya té kos em be rek in teg rá ci ó ját és
re ha bi li tá ci ó ját elõ se gí tõ pénz be li el lá tá sok ra és ter mé -
szet be ni szol gál ta tá sok ra, va la mint a rok kant sá gi nyug díj -
rend szer át ala kí tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok szak mai
kon cep ci ó já nak ki dol go zá sá ban,

c) vizs gál ja az aa)-ab) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat.

(2) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály
részt vesz a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán a mi nisz té ri u -
mi fenn tar tá sú szo ci á lis in téz mé nyek, az Or szá gos Fo gya -
té kos ügyi Prog ram, az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés és az or -
szá gos ér dek kép vi se le ti szer vek tá mo ga tá sá nak tervezé -
sében, fi gye lem mel kí sé ri az elõ irány za tok felhaszná -
lását, to váb bá el lát ja az MPA re ha bi li tá ci ós alap ré szé vel
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kapcso la tos mi nisz té ri u mi ter ve zé si, szer ve zé si, sza bá lyo -
zá si és be szá mo lá si feladatokat. 

(3) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály
el lát ja az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram és Intézke -
dési terv elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos
szak mai és ko or di ná ci ós fel ada to kat, va la mint irá nyít ja,
ko or di nál ja és el len õr zi a jel nyel vi tol mács-szol gál ta tást.

 (4) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály
irá nyít ja, ko or di nál ja és szer ve zi az Ál la mi Fog lal koz ta tá si 
Szol gá lat fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gét, va la -
mint részt vesz a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé -
lyek kel és mun ka adók kal (fog lal koz ta tók kal) kap cso la tos
ESZA-prog ra mok ki dol go zá sá ban.

(5) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály
elõ ké szí ti a Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért
Köz ala pít vány ala pí tói dön té se it, és el len õr zi azok végre -
hajtását.

(6) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály
köz re mû kö dik a mi nisz té ri um fenn tar tá sá ban mû kö dõ, fo -
gya té kos sze mé lye ket el lá tó szo ci á lis in téz mé nyek szak -
mai irá nyí tá sá ban, elõ ké szí ti az in téz mé nyek kel kap cso la -
tos fenn tar tói dön té se ket, össze han gol ja a mi nisz té ri um
kü lön bö zõ szer ve ze ti egy sé ge i nek a fen ti szer ve ze tek irá -
nyí tá sá val össze füg gõ feladatait.

(7) A Fo gya té kos sá gü gyi és Re ha bi li tá ci ós Fõ osz tály a
nem zet kö zi kap cso la tok te rü le tén biz to sít ja a fo gya té kos -
sá gü gyi po li ti ká val fog lal ko zó ENSZ, ET és EU bi zott sá -
gok ban a kép vi se le tet, va la mint irá nyít ja a fo gya té kos sá -
gü gyi nem zet kö zi do ku men tu mok ból szár ma zó fel ada tok
vég re haj tá sát.

Az Esély egyen lõ sé gi Fõ osz tály

45. §

(1) Az Esély egyen lõ sé gi Fõ osz tály el lát ja az esély -
egyen lõ ség elõ moz dí tá sát szol gá ló prog ra mok kal, az if jú -
ság gal, va la mint a ne mek kö zöt ti tár sa dal mi egyen lõ ség
biz to sí tá sá val kap cso la tos azon fel ada to kat, ame lyek nem
tar toz nak más köz igaz ga tá si szerv, vagy a mi nisz té ri um
más szer ve ze ti egy sé gé nek fel adat- és ha tás kö ré be. 

(2) Az Esély egyen lõ sé gi Prog ram iro da Osz tály

a) el lát ja az esély egyen lõ sé gi prog ra mok kal kap cso la -
tos - más köz igaz ga tá si szerv, il let ve a mi nisz té ri um más
szer ve ze ti egy sé gé nek fel adat- és ha tás kö ré be nem tar to zó -
nem zet kö zi for rás szer zé si és for rás ke ze lé si tevékeny -
séget;

b) mû köd te ti az érin tett fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve

ba) az „Él he tõbb Fa lu ért” Prog ra mot,

bb) a Biz tos Kez det Prog ra mot,

bc) a Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ra mot,

bd) a Cse re hát Mo dell prog ra mot,

be) az Or szá gos Esély egyen lõ sé gi Há ló za tot.

(3) A Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Osz tály 

a) a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó ko or di na tív, ter ve zé si és stra té gi ai fel ada tai kö -
ré ben

aa) ki dol goz za a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gét
cél zó po li ti ka alap já ul szol gá ló Nem ze ti Cse lek vé si Prog -
ram stra té gi ai do ku men tu mot, a vo nat ko zó szak ma po li ti -
kai fej lesz té si kon cep ci ó kat, cse lek vé si és szak mai prog ra -
mo kat, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát,

ab) ko or di nál ja a nõk és fér fi ak tár sa dal mi egyen lõ sé gét 
cél zó, több ága za tot, szak te rü le tet érin tõ prog ra mok és
kon cep ci ók ki ala kí tá sát és vég re haj tá sát;

b) tá mo ga tá si, fej lesz té si fel ada tai kö ré ben

ba) le bo nyo lít ja a ne mek tár sa dal mi egyen lõ sé gét elõ se -
gí tõ pá lyá za to kat,

bb) ki ala kít ja a ne mek tár sa dal mi egyen lõ sé gét elõse -
gítõ nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai tar tal -
mát, részt vesz a nem zet kö zi fi nan szí ro zá sú prog ra mok
szak mai mo ni to ro zá sá ban;

c) nem zet kö zi fel ada tai kö ré ben

ca) rend sze res idõ kö zön ként je len tést ké szít az ENSZ
CEDAW Egyez mé nyé ben és an nak Aján lá sa i ban fog lal -
tak tel je sí té sé rõl, va la mint az ENSZ Nõk rõl szó ló IV. Vi -
lág kon fe ren cia cél ki tû zé se i nek meg va ló su lá sá ról,

cb) köz re mû kö dik az ENSZ CEDAW Egyez mény ben
fog lal tak kal össze füg gés ben a ma gyar ál la mot érin tõ pa -
na szos ügyek meg ol dá sá ban;

d) mû köd te ti a Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge
Ta ná csot;

e) sta tisz ti kai te vé keny sé ge ke re té ben részt vesz a ne -
mek tár sa dal mi egyen lõ sé gé re vo nat ko zó sta tisz ti kai adat -
szol gál ta tá si rend szer ki dol go zá sá ban;

f) el lát ja az em ber ke res ke de lem, pros ti tú ció meg elõ zé -
sé vel és vissza szo rí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

g) köz re mû kö dik az EU-s tag ság ból adó dó gen der
ügyek kel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban;

h) mû köd te te ti a csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé pés
in téz mény rend sze rét.

(4) A Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály 

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a gyer mek- és if jú ság po li ti kát érin tõ
jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán részt vesz a gyer -
mek- és if jú ság po li ti kai költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve -
zé sé ben, ki dol goz za azok szak mai tar tal mát, és fi gye lem mel
kí sé ri fel hasz ná lá su kat;
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c) el lát ja az EKTB 14. sz. If jú ság po li ti ka és sport ügyek
szak ér tõi mun ka cso port irá nyí tá sát, mû köd te té sét;

d) szak mai irá nyí tá si fel adat kör ében

da) ki dol goz za a gyer mek- és if jú ság po li ti ká val, a gyer -
me kek és fi a ta lok is ko lán kí vü li sza bad ide jé nek el töl té sé -
vel, a he lyi ön kor mány za tok, il let ve a kis tér sé gek gyer -
mek- és if jú sá gi fel adat el lát ásá val, az if jú sá gi tu riz mus sal,
az if jú sá gi célú kö zös sé gi te rek kel, a já ték kul tú rá val kap -
cso la tos szak ma po li ti kai irányokat, 

db) ko or di nál ja a több ága za tot érin tõ gyer mek- és if jú -
ság po li ti kai prog ra mok ki ala kí tá sát és vég re haj tá sát,

dc) el lát ja az ága za ti if jú sá gi kép zés sel kap cso la tos fel -
ada to kat,

dd) a Kor mány ne vé ben el lát ja a Gyer mek jo ga i ról szó -
ló, New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez mény
ki hir de té sé rõl szó ló 1991. évi LXIV. tör vény ben fog lal tak
vég re haj tá sá nak össze han go lá sá val és el len õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat, el ké szí ti az Egyez mény ben fog lal tak
ér vé nye sü lé sé rõl szó ló je len té se ket,

de) ko or di nál ja a ha tá ron túli if jú ság gal való együtt mû -
kö dés rend sze rét, az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd -
ve ki dol goz za a kap cso la tok fej lesz té sé re szol gá ló prog ra -
mo kat;

e) el lát ja a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram mû köd te -
té sé vel kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat, elõ ké szí ti a
mi nisz ter nek és a szak ál lam tit kár nak az Alap prog ram mal
kap cso la tos dön té se it;

f) tá mo ga tá si, fej lesz té si fel adat kör ében

fa)  ki dol goz za a gyer mek- és if jú sá gi célú pá lyá za tok
szak mai és szak ér tõi rend sze rét,

fb) el lát ja a Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren cia mû kö dé sé vel
kap cso la tos ad mi niszt ra tív és szak mai elõ ké szí té si fel ada -
to kat.

VIII. cím
A fog lal koz ta tá si és kép zé si szak ál lam tit kár irá nyí tá sa

alá tar to zó szer ve ze ti egységek

A Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály

46. §

(1) A Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály el lát ja a fog lal koz ta tás -
po li ti kai prog ra mok kal, fog lal koz ta tá si tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos azon fel ada to kat, ame lyek nem tar toz nak más
köz igaz ga tá si szerv, vagy a mi nisz té ri um más szer ve ze ti
egy sé gé nek fel adat- és ha tás kö ré be.  

(2) A Tá mo ga tá sok Osz tály

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a pré mi um évek prog ram hoz és a kü lön -
le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány hoz, a mun ka nél kü li el -
látásokhoz, a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok hoz,

a mun ka erõ-köl csön zés hez, a kül föl di ek ma gyar or szá gi
fog lalkoztatásához, a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok hoz, a 
mun ka ügyi köz pon tok re ha bi li tá ci ós el já rá sá hoz, va la mint 
a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók foglal -
koz tatásához kap cso ló dó jog sza bá lyok szak mai koncep -
cióját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) fi gye lem mel kí sé ri az ak tív és passzív esz kö zök mû kö -
dé sét, és ja vas la tot tesz a sza bá lyo zás tar tal má ra, il le tõ leg
an nak mó do sí tá sá ra;

c) pá lyá za ti el já rás ke re té ben mû köd te ti a fe je ze ti ke ze -
lé si elõ irány zat ból mû köd te tett re ha bi li tá ci ós foglalkoz -
tatást elõ se gí tõ költ ség tá mo ga tá so kat;

d) ko or di nál ja a re ha bi li tá ci ós bér tá mo ga tás hoz kap cso -
ló dó fel ada to kat;

e) irá nyít ja és szer ve zi a csa lá di és mun ka vál la lói sze re -
pek össze han go lá sát elõ se gí tõ köz pon ti prog ra mo kat, mû -
köd te ti az ez zel kap cso la tos pá lyá za ti rend sze re ket;

f) cél zott prog ra mok kal elõ se gí ti a köz szfé ra lét szám -
moz gás sal érin tett mun ka vál la ló i nak a mun ka erõ-pi ac ra
tör té nõ vissza ke rü lé sét;

g) köz re mû kö dik az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala -
pít vány te vé keny sé gé nek fel ügye le té hez kap cso ló dó fel -
ada tok el lá tá sá ban;

h) el lát ja az OÉT Mun ka erõ-pi a ci Bi zott sá ga (MPB)
mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

i) el lát ja a MAT elé ke rü lõ, a mun ka ügyi köz pon tok ál -
tal kez de mé nye zett prog ra mok szak mai fel ügye le tét, elõ -
ter jesz tést ké szít a te rü le tet érin tõ fel ada tok végrehajtá -
sához szük sé ges for rá sok biz to sí tá sá ra,

j) in for má ci ó kat gyûjt az MPA-ból fi nan szí ro zott mun -
ka pi a ci tá mo ga tá sok ról és prog ra mok ról, fi gye lem mel kí -
sé ri a me gyei ha tás kör ben in dí tott mun ka erõ-pi a ci prog ra -
mo kat;

k) részt vesz az MPA fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti
és de cent ra li zált ke re te ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ban, a
de cent ra li zá lás el ve i nek ki dol go zá sá ban, va la mint ja vas -
la tot tesz a köz pon ti ke ret fel hasz ná lá sá ra;

l) köz re mû kö dik a mun ka erõ-pi a ci prog nó zi sok ké szí té -
sé ben.

(3) A Fog lal koz ta tá si Prog ra mok Osz tá lya 

a) ki dol goz za a fel adat kö ré be utalt mun ka erõ-pi a ci prog -
ramokat, irá nyít ja és fel ügye li meg va ló sí tá su kat;

b) fi gye lem mel kí sé ri a cso por tos lét szám csök ken té sek -
re és a mun ka erõ igé nyek re vo nat ko zó in for má ci ó kat, azo -
kat fo lya ma to san elem zi, ér té ke li, együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá so kat ké szít elõ a cso por tos lét szám csök ken tés ben
érin tett mun ka vál la lók új bó li el he lyez ke dé sé nek elõ se gí -
té sé re; 
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c) a mi nisz té ri um hoz tar to zó in téz mé nyek, az érin tett
tár cák és a he lyi szer ve ze tek be vo ná sá val in téz ke dé se ket
tesz, mun ka erõ-pi a ci prog ra mo kat dol goz ki a fog lal koz ta -
tá si vál ság hely ze tek el ke rü lé sé re, va la mint az el bo csá tá -
sok fog lal koz ta tás ra gya ko rolt ne ga tív ha tá sá nak eny hí té -
sé re;

d) a na gyobb el bo csá tá sok kal súj tott tér sé gek szer ve ze -
tei és az érin tett mi nisz té ri u mok be vo ná sá val gaz da sá gi
szer ke zet vál tást, vál lal ko zás fej lesz tést cél zó prog ra mok,
in téz ke dé sek ki dol go zá sát kez de mé nye zi, köz re mû kö dik
a gaz da sá gi szer ke zet vál tás sal, az Ipa ri Par kok kal, a Vál -
lal ko zá si Öve ze tek kel kap cso la tos, a mi nisz té ri u mot érin -
tõ fel ada tok el lá tá sá ban, mû köd te ti a mun ka hely te rem tõ,
mun ka hely meg õr zõ, va la mint a szer ke zet át ala kí tást és a
vál ság ke ze lést cél zó tá mo ga tá si programokat; 

e) fe le lõs az Ak tív fog lal koz ta tás cé lok tá mo ga tá sa fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (AFC) mû köd te té sé ért;

f) elõ ké szí ti az egye di kor mány dön tés alap ján nyújt ha tó 
tá mo ga tá sok ról szó ló elõ ter jesz té se ket;

g) köz re mû kö dik a te rü let fej lesz tés sel kap cso la tos, mi -
nisz té ri u mot érin tõ ügyek ben;

h) el lát ja 

ha) a MAT mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

hb) a MAT ügy rend jé nek és éves költ ség ve té sé nek, ha zai
és nem zet kö zi szak mai prog ram ja i nak elõ ké szí té sét,

hc) a MAT meg ala ku lá sá val, tag ja i nak ki ne ve zé sé vel,
il le tõ leg vissza hí vá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

hd) a MAT ré szé re elõ ter jesz té se ket ké szí tõ szer ve ze -
tek kel, sze mé lyek kel való ko or di ná ci ót,

he) a MAT ülé se i nek elõ ké szí té sét, össze hí vá sát, a kor -
mány za ti ol dal mun ká já nak ko or di ná ci ó já val össze füg gõ
te en dõ ket,

hf) a MAT-ülé sek tit kár sá gi fel ada ta it,

hg) a MAT éves mun ká já ról szó ló és az OÉT ré szé re be -
nyúj tan dó be szá mo lók el ké szí té sét, össze ál lí tá sát és elõ -
ter jesz té sét;

i) kap cso la tot tart a me gyei mun ka ügyi ta ná csok tit ká -
ra i val;

j) elõ ké szí ti a mun ka ügyi ta nács tag ja it ki je lö lõ, il let ve
vá lasz tó szer ve ze tek kö zöt ti vita ese tén a MAT hatáskö -
rébe tar to zó dön té se ket. 

A Köz mun ka ta nács Tit kár sá ga (Osz tály)

47. § 

(1) A Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály osz tály jog ál lá sú szer -
ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Köz mun ka ta nács Tit kár sá gát
a Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek irá nyí tá sa alá tar -
to zó, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú tit kár ság ve ze tõ ve ze ti. 

(2) A Köz mun ka ta nács mû kö dé sé vel kap cso la tos tit kár -
sá gi fel ada to kat a Köz mun ka ta nács Tit kár sá ga lát ja el.

(3) A Tit kár ság mun ka tár sai te kin te té ben a mun kál ta tói
jo go kat az 1. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en
- a ki ne ve zés és an nak mó do sí tá sa, va la mint a fel men tés
ki vé te lé vel - a Köz mun ka ta nács el nö ke gya ko rol ja. A ki -
ne ve zé si és fel men té si jo got, to váb bá a ki ne ve zés mó do sí -
tá sá nak jo gát a Köz mun ka ta nács el nö ke a mi nisz ter egyet -
ér té sé vel gya ko rol ja.

A Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si Fõ osz tály

48. §

(1) A Fel nõtt kép zé si és Szak kép zé si Fõ osz tály el lát ja a
mi nisz té ri um nak a fel nõtt kép zés sel és a szak kép zés sel ösz -
szefüg gõ fel ada ta it. 

(2) A Fel nõtt kép zé si Osz tály

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a fel nõtt kép zés hez és an nak fi nan szí ro -
zá sá hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ér -
vé nye sü lé sü ket;

b) elõ ké szí ti a fel nõtt kép zés fej lesz té sé vel kap cso la tos
kon cep ci ó kat, stra té gi á kat;

c) köz re mû kö dik az egész éle ten át tar tó ta nu lás stra té -
gi á já nak ki dol go zá sá ban és a fog lal koz ta tás po li ti ká val
kap cso la tos kon cep ci ók el ké szí té sé ben;

d) köz re mû kö dik a hát rá nyos hely ze tû em be rek mun ka -
erõ-pi ac ra tör té nõ be lé pé sét, a leg al kal ma sabb egyé ni cse -
lek vé si, kép zé si pá lyák ki vá lasz tá sát szol gá ló el já rá sok és
in teg rált ta nács adói, va la mint a pá lya- és a kar ri er-ta nács -
adó rend sze rek lét re ho zá sá nak elõ moz dí tá sá ban;

e) el lát ja a nyi tott ta nu lás, az e-le ar ning és a táv ok ta tás
fel nõtt kép zés ben való al kal ma zá sá val kap cso la tos fel ada -
tokat;

f) köz re mû kö dik a táv mun ká val kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ban, és mû köd te ti a táv mun ka el ter jesz té sét cél zó
tá mo ga tá si prog ra mo kat;

g) össze han gol ja a fel nõtt kép zés, az egész éle ten át tar tó 
ta nu lás in di ká tor rend sze re it és a sta tisz ti kai mé ré si rend -
szereket;

h) el lát ja a fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé -
nek re giszt rá lá sá val, nyúj tá sá val, fel hasz ná lá sá val és el -
len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, elem zé se ket ké szít a 
fel hasz ná lás ról;

i) elem zést ké szít a szak kép zé si hoz zá já ru lás sa ját mun -
ka vál la lók kép zé sé re for dít ha tó há nya dá nak felhaszná -
lásáról;
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j) fe le lõs a fel nõtt kép zé si szak ér tõk or szá gos név jegy -
zé ké nek kar ban tar tá sá ért, szer ve zi a szak ér tõi pá lyá za tok
el bí rá lá sát;

k) fe le lõs a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zé sek költ ség -
nor má i nak ki ala kí tá sá ért;

l) el lát ja az OÉT Szak kép zé si Bi zott sá gá nak tit kár sá gi
fel ada ta it;

m) irá nyít ja és ko or di nál ja az akk re di tá ci ó val, va la mint
a szak- és fel nõtt kép zé si mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos
fel ada to kat. Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint 
el lát ja a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let ben (a to váb -
bi ak ban: FAT) a mi nisz té ri um kép vi se le tét, to váb bá a
FAT ál tal ho zott ha tá ro za tok el le ni fel leb be zé sek elõ ké -
szí té sét és el bí rá lá sát, va la mint - a mi nisz ter meg bí zá sá ból -
e kör ben a jogi kép vi se le tet;

n) el lát ja a szak- és fel nõtt kép zés nem zet kö zi szak mai
kap cso la ta i ból fa ka dó ko or di ná ci ós fel ada to kat, a fel nõtt kép -
zés te rü le tén a nem zet kö zi vo nat ko zá sú szak mai anya gok
elõ ké szí té sét. 

(3) A Szak kép zé si Osz tály 

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a szak kép zés hez és an nak fi nan szí ro zá -
sá hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok - ide ért ve a köz ok ta tás ról
szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei
szak kép zést érin tõ ré sze i re vo nat ko zó - szak mai koncep -
cióját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ér -
vé nye sü lé sü ket;

b) szer ve zi a szak kép zést érin tõ dön té sek, jog sza bá lyok
meg ala po zá sá hoz szük sé ges elem zé se ket, ér té ke lé se ket,
ha tás vizs gá la to kat;

c) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék (a to váb bi ak ban: OKJ)
alap ján a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
te kin te té ben gon dos ko dik a szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek ki adá sá ról, köz pon ti prog ram ja ik (tan ter vek) jó vá ha -
gyá sá ról, hasz ná la tuk en ge dé lye zé sé rõl;

d) el lát ja a szak mai vizs gáz ta tás mû köd te té sé vel kap -
cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat, gon doz za, és ki adás ra
elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó vizs ga el nö ki
jegy zé ket és szak ér tõi név jegy zé ket;

e) ko or di nál ja az OKJ fo lya ma tos fej lesz té sét és kor sze -
rû sí té sét;

f) gon dos ko dik az OKJ-ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí -
té sek hez szük sé ges bi zo nyít vá nyok és nyom tat vá nyok
elõ ál lí tá sá hoz és for gal ma zá sá hoz szük sé ges miniszté riumi
en ge dé lyek elõ ké szí té sé rõl;

g) a mi nisz ter fel ügye le ti kö ré be tar to zó OKJ-s szak ké -
pe sí té sek te kin te té ben köz re mû kö dik a szak ké pe sí té sért
fe le lõs mi nisz ter fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

h) köz re mû kö dik a fel sõ fo kú szak kép zés sza bá lyo zá si
fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

i) az OKJ fej lesz té sé vel össze füg gõ elõ ter jesz té se ket
ké szít;

j) köz re mû kö dik a szak mai ér dek egyez te té si fel ada tok
el lá tá sá ban;

k) ja vas la tot ké szít a szak kép zõ is ko lák fenn tar tó it érin -
tõ nor ma tív tá mo ga tá sok jog cí me i re és mér té ké re, va la -
mint a szak kép zé si hoz zá já ru lás és a kép zé si alap rész for -
rás- és fel hasz ná lá si rend sze ré nek fej lesz té sé re, ki dol goz -
za és fo lya ma to san fej lesz ti a kép zé si alap rész stra té gi ai
prog ram ját;

l) be fo gad ja, el len õr zi és fo lya ma to san fi gye lem mel kí -
sé ri az MPA kép zé si alap rész fel hasz ná lá sá val kap cso la tos 
ja vas la to kat;

m) ja vas la tot ké szít a kép zé si alap rész köz pon ti és de -
cent ra li zált ke ret re tör té nõ fel osz tá sá ról, a köz pon ti és de -
cent ra li zált ke ret el osz tá sá ról, va la mint a tá mo ga tá sok oda -
ítélésérõl szó ló mi nisz te ri dön tés re;

n) irány el ve ket dol goz ki a köz pon ti és a de cent ra li zált
ke ret oda íté lé sé rõl, se gí ti a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si 
bi zott sá gok dön tés-elõ ké szí tõ mun ká ját;

o) ki ala kít ja a be ru há zá sösz tön zõ fel nõtt kép zé si tá mo -
ga tá si rend szert, en nek ke re té ben 

oa) a Kor mány meg bí zá sa alap ján tár gya lá so kat foly tat
a be fek te tõk kel, társ tár cák kal, 

ob) elõ ké szí ti a Kor mány és a ked vez mé nye zett vál lal -
ko zá sok kö zöt ti meg ál la po dást, fel ügye li an nak végre -
hajtását, 

oc) a meg ál la po dás alap ján tár gya lást foly tat a be ru ház -
ni kí vá nó cég gel a tá mo ga tá si ké re lem rész le tes tar tal má -
ról, majd be fo gad ja a tá mo ga tá si ké rel met, s el len õr zi a do -
ku men tum tar tal mát, vizs gál ja a meg fe le lõ sé gét,

od) a mi nisz ter tá mo ga tó dön té sét kö ve tõ en elõ ké szí ti a
tá mo ga tá si meg ál la po dást,

oe) be fo gad ja a be ru há zó cég ál tal le bo nyo lí tott kép zé -
sek rõl szó ló költ ség el szá mo lást, a szer zõ dés sze rû tel je sí -
tés iga zo lá sát, va la mint el len õr zi azok meg fe le lõ sé gét, 

of) in téz ke dik az iga zolt tá mo ga tá si esz köz folyósítá -
sáról;

p) elem zést ké szít a szak kép zé si hoz zá já ru lás sa ját mun -
ka vál la lók kép zé sé re for dít ha tó há nya dá nak felhaszná -
lásáról;

q) el lát ja a kép zé si alap rész fel hasz ná lá sá val, cél ba jut -
ta tá sá val, el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, elem zé -
se ket ké szít a fel hasz ná lás ról, fel ügye li a szak kép zé si és
fel nõtt kép zé si tá mo ga tá sok pá lyá za ti rend sze rét;

r) el lát ja a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács
tit kár sá gi fel ada ta it;

s) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet te -
kin te té ben elõ ké szí ti a mi nisz ter fel ügye le ti jo gok gya kor -
lá sá val kap cso la tos dön té se it, il let ve ja vas la ta it, elõ ké szí ti
az Aper tus Köz ala pít vánnyal, a mi nisz ter nek az ala pí tói
jo gok gya kor lá sá val kap cso la tos dön té se it;
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t) kap cso la tot tart a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz té ri u -
mok kal, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nye ket fenn tar tó
ön kor mány za tok kal, a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek -
kel, gaz da sá gi ka ma rák kal, együtt mû kö dik a köz ok ta tá si
és fel sõ ok ta tá si szak te rü let tel, az OKÉV re gi o ná lis igaz ga -
tó sá ga i val, a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott sá gok -
ba ta got de le gá ló OÉT, a gaz da sá gi ka ma rák és a ta gok je -
lö lé sé ben fel ada tot el lá tó más in téz mé nyek képvise lõivel;

u) elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak mai
tan köny vek jó vá ha gyá sá val kap cso la tos má sod fo kú dön -
té se ket, a tan könyv jegy zék re való fel ke rü lés fel té te le ként
ko or di nál ja és elõ ké szí ti a szak ké pe sí té sek szak mai tan -
köny ve i nél al kal ma zan dó leg ma ga sabb ár meghatáro zá -
sára vo nat ko zó dön tést;

v) el lát ja a szak mai ta nul má nyi ver se nyek szer ve zé sé vel 
össze füg gõ mi nisz té ri u mi fel ada to kat, fel ké rés ese tén se -
gí ti a ha tá ron túli ma gyar ság szak kép zé sé nek ter ve zé sét;

w) javas la tot tesz a sta tisz ti kai rend szer fo lya ma tos kor -
sze rû sí té sé re, az EU és a ha zai prog ra mok nyo mon kö ve té -
sé hez szük sé ges in di ká tor rend szer igé nye i nek fi gye lem be -
vé te lé vel, elem zi a szak kép zé si in téz mény rend szer igény -
bevé te lé nek és fel té tel rend sze re ala ku lá sá nak hely ze tét;

x) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um szak kép zés-fej lesz tés -
po li ti kai fel ada ta i nak el lá tá sá ban, a ku ta tást-fej lesz tést
szol gá ló tár ca prog ra mok, stra té gi ák ki dol go zá sá ban, el -
vég zi a for rá sok ter ve zé sét, ki dol goz za a szak kép zés-fej -
lesz té si stra té gi á kat, el lát ja a Szak is ko lai fej lesz té si prog -
ram szak mai irá nyí tá si fel ada ta it, a pá lya ori en tá ci ó val
össze füg gõ fel ada to kat;

y) ja vas la to kat dol goz ki a szak mai ta nár-to vább kép zé si 
és gya kor la ti ok ta tó kép zé si és to vább kép zé si fel ada tok ra
és an nak el lá tá sá ra, részt vesz a Le o nar do da Vin ci prog ram
dön tés-elõ ké szí tõ fo lya ma tá ban;

z) a mi nisz ter fel ügye le ti kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
te kin te té ben irá nyít ja a szak ké pe sí té sek fej lesz té sét.

Az Alap ke ze lé si Fõ osz tály

49. §

(1) Az Alap ke ze lé si Fõ osz tály ál ta lá nos fel adat kö ré be
tar to zik az MPA mû köd te té sé nek elvi irá nyí tá sa, to váb bá
az MPA-val kap cso la tos gaz da sá gi fel ada tok (ter ve zés,
pénz ügyi el len jegy zés, pénz ügyi, szám vi te li fel ada tok el -
lá tá sa, be szá mo lók ké szí té se, adat szol gál ta tá sok tel je sí té -
se, fel ügye le ti irá nyí tás), va la mint jog sza bály-al ko tá si fel -
ada tok el lá tá sa. Az Alap ke ze lé si Fõ osz tály fel ada tát ké pe -
zi to váb bá a mi nisz té ri um ren del ke zé sé re álló pénz ügyi
for rá sok össze han go lá sá hoz szük sé ges in for má ci ós rend -
szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se, va la mint a felhaszná lások
ko or di ná lá sa.

(2) Az Alap ke ze lé si Fõ osz tály

a) irá nyít ja az MPA-val kap cso la tos mi nisz té ri u mi dön -
té sek elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát,

b) el lát ja az MPA hosszú távú költ ség ve té si tervezé -
sével össze füg gõ fel ada to kat, és részt vesz az az zal össze -
füg gõ kor mány za ti szin tû ko or di ná ci ós fel ada tok ellátá -
sában, 

c) el ké szí ti az MPA kincs tá ri és ele mi éves költségve -
tését,

d) a szak mai fõ osz tá lyok és a te rü le ti MPA-egy sé gek
(mun ka ügyi köz pon tok, FH, OMAI) be vo ná sá val ne gyed -
évente el ké szí ti az MPA ne gyed éves - szük ség ese tén an nak
kor ri gált ne gyed éves - elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vét, 

e) ki dol goz za az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze de cent -
ra li zá lá si el ve it,

f) ki dol goz za az MPA szo li da ri tá si, fog lal koz ta tá si
alap ré szei te kin te té ben a te rü le ti MPA-egy sé gek ál tal ké -
szí ten dõ te rü le ti ter vek mód szer ta ni el ve it, 

g) fi gye lem mel kí sé ri az MPA költ ség ve té sé nek év kö zi
ala ku lá sát, en nek ke re té ben ve ze tõi in for má ci ós rend szert
mû köd tet, és - szük ség sze rint - vál toz ta tá so kat kez de mé -
nyez mind a lik vi di tás biz to sí tá sá ra, mind pe dig az eset le -
ges elõ irány zat-, il le tõ leg ke ret-át cso por to sí tá sok ra vo nat -
ko zó an, 

h) el ké szí ti az MPA éves, fél éves szö ve ges be szá mo ló it,

i) tel je sí ti az MPA-ból nyúj tott tá mo ga tá sok kal kap cso -
la tos, jog sza bá lyi elõ írá so kon ala pu ló, pénz ügyi adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé ge ket, 

j) köz re mû kö dik az MPA-t érin tõ jog sza bály-elõ ké szí -
té si mun ká ban,

k) ki ala kít ja az MPA mû köd te té sé nek szám vi te li mo -
dell jét, szám vi te li po li ti ká ját, és azo kat a vál to zó jog sza -
bá lyi kör nye zet hez iga zít ja,

l) ki ala kít ja az MPA szám vi te li, be szá mo lá si és pénz -
ügyi adat szol gál ta tá si rend jét, és el lát ja a te rü le ti
MPA-egy sé gek ez zel össze füg gõ fel ada ta i nak fel ügye le ti
irá nyí tá sát,

m) el lát ja az MPA Ma gyar Ál lam kincs tár ral kap cso la -
tos fel ada ta it, ide ért ve az MPA elõ irány za ta i nak év kö zi
mó do sí tá sa it is,

n) gaz dál ko dá si irány mu ta tást ad a szak mai fõ osz tá lyok
ré szé re a szak mai el já rá si ren dek el ké szí té sé re, a tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek meg kö té sé re vo nat ko zó an és el len jegy zõi 
fel ada tá nak el lá tá sa ke re té ben el len õr zi az iránymutatá -
sokban fog lal tak be tar tá sát,

o) el lát ja az MPA-t érin tõ ál lam ház tar tá si jog sza bá lyok
vé le mé nye zé sét és az MPA-t érin tõ szak mai jog sza bá lyok
pénz ügyi szem pon tú vé le mé nye zé sét,

p) el lát ja a te rü le ti MPA-egy sé gek havi, ne gyed éves,
fél éves, éves adat szol gál ta tá sa i nak át vé te lét és ellen õr -
zését,

q) el ké szí ti az MPA havi pénz for gal mi je len té se it, ne -
gyed éves mér leg je len té se it,
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r) pén zü gyi leg bo nyo lít ja, nyil ván tart ja a mi nisz té ri um
ál tal tel je sí tett MPA-ki fi ze té se ket, il let ve az MPA-fõ szám -
lára be folyt be vé te le ket,

s) el ké szí ti az MPA fél éves (éves) költ ség ve té si - szám -
sza ki - be szá mo ló it,

t) el lát ja a MAT-elõ ter jesz té sek ben, il let ve -ha tá ro za -
tok ban meg fo gal ma zott fel ada tok pénz ügyi szem pont ból
tör té nõ vég re hajt ha tó sá gá nak (ke ret, le bo nyo lít ha tó ság) el -
len õr zé sét,

u) fo gad ja az MPA-zár szám adás sal, -ter ve zés sel kap -
cso la tos ÁSZ-el len õr zést, il let ve a KE HI-el len õr zé se ket,
elõ ké szí ti a szük sé ges do ku men tá ci ó kat, il let ve adat szol -
gál ta tást nyújt.

IX. cím
A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár

irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egységek 

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga (Osz tály)

50. §

(1) A tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár
tit kár sá gá nak osz tá lya ként mû kö dõ  Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga együtt mû kö dik a mi nisz té ri -
u mok kal, a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek kel, va la mint a
mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek kel és a szak szer ve ze tek kel
a tár sa dal mi pár be széd ered mé nyes meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben. En nek ke re té ben elõ ké szí ti, le ve ze ti az OÉT ülé se it,
ko or di nál az érin tett mi nisz té ri u mok kö zött, és - az érin tett
mi nisz té ri u mok kal és szo ci á lis part ne rek kel egyez tet ve -
az OÉT ple ná ris ülé se i rõl tá jé koz ta tót ké szít, s gon dos ko -
dik a tá jé koz ta tó - a tár ca hi va ta los lap já ban tör té nõ -
megjelentetésérõl.

(2) A Tit kár ság - a bi zott sá gi tit ká ro kon ke resz tül - gon -
dos ko dik az OÉT bi zott sá ga i nak zök ke nõ men tes mûkö -
désérõl.

Mun ka ügyi Kap cso la tok és Bér po li ti kai Fõ osz tály 

51. §

(1) A Mun ka ügyi Kap cso la tok és Bér po li ti kai Fõ osz tály 
el lát ja a mi nisz té ri um nak a mun ka ügyi kap cso la tok kal és a 
bér po li ti ká val össze füg gõ fel ada ta it.

(2) A Mun ka ügyi Kap cso la tok Osz tály 

a) jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge kö ré ben ki dol -
goz za 

aa) a mun ka ügyi kap cso la tok, az ér dek egyez te tés, a
szo ci á lis pár be széd or szá gos és ága za ti rend sze ré nek mû -
köd te té sé re, kor sze rû sí té sé re és fej lesz té sé re vo nat ko zó
ja vas la to kat,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az or szá gos és ága -
za ti ér dek egyez te tõ fó ru mo kat, a kol lek tív tár gya lá sok
rend sze rét, ko or di nál ja és se gí ti a mi nisz té ri u mok ér dek -
egyez te tés sel kap cso la tos te vé keny sé gét, részt vesz az
ága za ti tár ca fó ru mok mun ká já ban;

c) együtt mû kö dik a szo ci á lis part ne rek or szá gos szö vet -
sé ge i vel és az azo kat al ko tó szer ve ze tek kel, va la mint ja -
vas la tot tesz a szo ci á lis part ne rek kel való kap cso lat tar tás
fej lesz té sé re;

d) köz re mû kö dik a mun ka ügyi kap cso la tok kal össze -
füg gõ nem zet kö zi fel ada tok el lá tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel
az eu ró pai uni ós szin tû szo ci á lis pár be széd re;

e) mû köd te ti a kol lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá si
rend sze rét, en nek ke re té ben

ea) nyil ván tart ja a kol lek tív szer zõ dést be je len tõ adat la -
po kat és a kol lek tív szer zõ dé se ket,

eb) tá jé koz tat ja a kol lek tív szer zõ dést kötõ fe le ket a
szer zõ dés nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, il let ve a nyil ván tar -
tás ból tör tént tör lés rõl,

ec) tá rol ja és az elõ írá sok sze rint irat tá roz za a be je len tõ
adat la po kat és a csa tolt kol lek tív szer zõ dé se ket, ke ze li a
kol lek tív szer zõ dés-ar chí vu mot,

ed) jó szol gá la ti fel ada to kat lát el a nyil ván tar tá si rend -
szer be meg kül dött, le tét be he lye zett kol lek tív szer zõ dé -
sek kel kap cso lat ban,

ee) az arra jo go sul tak meg ke re sé se ese tén a kö te le zõ en
le tétbe he lye zett kol lek tív szer zõ dés be be te kin tést biz to sít,
il let ve hi te les má so la tot ké szít, 

ef) az ál lam igaz ga tás, a szo ci á lis part ne rek, ér dek egyez -
te tõ fó ru mok szá má ra in for má ci ó kat, tá jé koz ta tó kat, elem -
zé se ket ké szít a nyil ván tar tá si rend szer ben tá rolt ada tok
alap ján, köz zé te szi a rend szer nyil vá nos ada ta it;

f) a kol lek tív szer zõ dé sek ki ter jesz té sé vel kap cso la tos
fel ada tok kö ré ben

fa) köz re mû kö dik a kol lek tív szer zõ dés jog sze rû sé gé nek
vizs gá la tá ban,

fb) köz re mû kö dik a ki ter jesz tést kérõ szer ve zet, szer ve -
ze tek rep re zen ta ti vi tá sá nak meg ál la pí tá sá ban,

fc) ko or di nál ja a ki ter jesz tés sel kap cso la tos egyez te té -
se ket, a mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sát,

fd) in téz ke dik a ki ter jesz té si ha tá ro zat, va la mint a kol -
lek tív szer zõ dés köz zé té te lé rõl;

g) gon doz za a mun ka vál la lók rész vé te li in téz mény rend -
sze rét (üze mi ta nács, köz al kal ma zot ti ta nács, eu ró pai üze mi
ta nács), en nek ke re té ben

ga) el vég zi a vá lasz tá si ered mé nyek szá mí tó gé pes fel -
dol go zá sát, köz re mû kö dik a vá lasz tá si ered mé nyek közzé -
tételében,
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gb) el lát ja a szak szer ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sát meg ál -
la pí tó Országos Sza va zat össze sí tõ Bi zott ság ad mi niszt ra tív,
titkár sá gi te en dõ it;

h) el vég zi a köz al kal ma zot ti te rü le te ken mû kö dõ szak -
szer ve ze tek tag lét szá mon ala pu ló rep re zen ta ti vi tá sá nak
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos te en dõ ket;

i) el lát ja az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa tit -
kár sá gi te en dõ i vel kap cso la tos fel ada to kat;

j) az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok mû köd te té sé vel
össze füg gés ben a rész vé tel és az ága za ti rep re zen ta ti vi tás
meg ál la pí tá sa ér de ké ben el lát ja a Rész vé telt Meg ál la pí tó
Bi zott ság dön té se i hez szük sé ges adat-elõ ké szí té si fel -
adatokat;

k) mû köd te ti a mun ka ügyi kap cso la tok in for má ci ós rend -
szerét.

(3) A Bér po li ti kai Osz tály 

a) a kor mány za ti bér po li ti ka szá má ra fi gye lem mel kí -
séri a ke re set ala ku lást, a re giszt rált kol lek tív bér meg ál la -
po dá so kat, a szak szer ve ze tek és a mun ka vál la lók vá ra ko -
zá sa it, prog nosz ti zál ja az éves ke re set nö ve ke dést, a Kor -
mány, il let ve más szer ve ze tek szá má ra elõ ké szí ti a szük -
séges tá jé koz ta tó kat,

b) ja vas la to kat tesz a ver seny szfé ra ke re set ala ku lá sát,
az inf lá ci ót és a fog lal koz ta tást be fo lyá so ló jö ve de lem- és
bér poli ti ká ra, fi gye lem mel a mak ro szin tû bér tár gya lá so kon
kö ve ten dõ kor mány za ti szem pon tok ra, po zí ci ók ra, 

c) ja vas la to kat dol goz ki a köz szfé ra össze han golt bér -
po li ti ká já hoz,

d) ki ala kít ja a bér-meg ha tá ro zá si rend sze rek köz pon ti
sza bá lyo zó esz közt je len tõ ele me it,

e) köz re mû kö dik az egyes il let mény rend sze rek - így kü -
lö nö sen a köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi, rend vé del mi
szol gá la ti, hon véd sé gi szol gá la ti, ügyész sé gi, bí ró sá gi és
igaz ság ügyi - össze han golt mû kö dé sét cél zó ja vas la tok ki -
dol go zá sá ban, a köz al kal ma zot ti il let mény rend szer te kin -
te té ben mo dell szá mí tá so kat végez,

f) el lát ja az OKÉT, a Köz al kal ma zot tak Or szá gos Mun -
ka ügyi Ta ná csa (KOMT), va la mint az OÉT Bér- és Kol -
lek tív Meg ál la po dá sok Bi zott sá ga (OÉT BKMB) titkár -
sági te en dõ it,

g) mun ka kö ri bér- és ke re se ti ada to kat kö zöl kü lön bö zõ
- így kü lö nö sen bí ró sá gi, ügy vé di, nyug díj biz to sí tói és
adó ha tó sá gi - meg ke re sé sek re.
 

Tár sa dal mi és Ci vil Kap cso la tok Fõ osz tá lya

52. §

(1) A Tár sa dal mi és Ci vil Kap cso la tok Fõ osz tá lya el lát -
ja a ci vil szek tor mû kö dé sé nek fej lesz té sét cél zó, más köz -
igaz ga tá si szerv, il let ve a mi nisz té ri um más szer ve ze ti
egy sé gé nek fel adat kö ré be nem tar to zó fel ada to kat, a jog -
sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben ki dol goz za a

civi l szek tor mû kö dé sét, fej lesz té sét érin tõ - más szer ve ze ti
egy ség fel adat kö ré be nem tar to zó - jog sza bá lyok szak mai
kon cep ci ó ját, va la mint vizs gál ja ezen jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat.

(2) A Ci vil Kap cso la tok Osz tá lya 

a) mû köd te ti a Ci vil Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott sá got;

b) a költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán részt vesz a Nem zeti
Ci vil Alap prog ram és más, a ci vil szek tor ral kap cso la tos
költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve zé sé ben, ki dol goz za
azok szak mai tar tal mát, és fi gye lem mel kí sé ri felhaszná -
lásukat;

c) ko or di ná ci ós és szek tor fej lesz té si fel adat kör ében

ca) ko or di nál ja a kor mány za ti ci vil stra té gi á ban fog lalt
fel ada tok meg va ló sí tá sát,

cb) gon dos ko dik a ci vil szek tort érin tõ ága za ti és kor -
mány za ti el kép ze lé sek, va la mint dön té sek össze han go lá -
sá ról,

cc) gon dos ko dik a ci vil szek tor ban zaj ló fo lya ma tok
nyo mon kö ve té sét biz to sí tó mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá -
sá ról,

cd) ki ala kít ja a ci vil szek to ron be lü li pár be szé det biz to -
sí tó fó ru mo kat,

ce) mû köd te ti a Ci vil Szol gál ta tó Köz pont há ló za tot;

d) a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa te rén

da) ki dol goz za és tá mo gat ja a ci vil tár sa da lom erõ sö dé -
sét elõ se gí tõ prog ra mo kat, tá mo gat ja a ci vil szer ve ze tek
mû kö dé sét, prog ram ja ik meg va ló sí tá sát,

db) ki ala kít ja a ci vil szek tor mû kö dé sét, fej lõ dé sét tá -
mo ga tó nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai
tartal mát, részt vesz a nem zet kö zi fi nan szí ro zá sú prog ra mok
szak mai mo ni to ro zá sá ban;

e) nem zet kö zi fel adat kör ében részt vesz az eu ró pai uni ós
in téz mé nyek be tör té nõ ci vil de le gál tak ki vá lasz tá sá ban,
elõ se gí ti a de le gált ta gok te vé keny sé gét;

f) ha tó sá gi fel adat kör ében el lát ja a köz ér de kû ön kén -
tes te vé keny ség rõl szó ló 2005. évi LXXXVIII. tör vény
12-13. §-ában fog lalt fe la da to kat.

(3) A Tár sa dal mi és Ci vil Kap cso la tok Fõ osz tá lya osz -
tály jog ál lá sú szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Nem ze ti Ci -
vil Alap prog ram Mi nisz te ri Tit kár sá ga lát ja el a Nem ze ti
Ci vil Alap prog ram ról szó ló 2003. évi L. tör vény ben és a
Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló 2003. évi L. tör vény
vég re haj tá sá ról szó ló 160/2003. (X. 7.) Korm. ren de let ben 
meg ha tá ro zott mi nisz te ri tit kár sá gi fel ada to kat.

Fo gyasz tó vé del mi Osz tály

53. §

(1) A Fo gyasz tó vé del mi Osz tályt a Tár sa dal mi és Ci vil
Kapcso la tok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó,
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ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ ve ze tõ be osz tá sú
köz tiszt vi se lõ ve ze ti.

(2) A Fo gyasz tó vé del mi Osz tály

a) a jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny ség ke re té ben

aa) ki dol goz za a fo gyasz tók vé del mét, az ál ta lá nos ter -
mék biz ton sá got, a vám áruk fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko -
zó pi ac fel ügye le tét, va la mint a fo gyasz tó vé de lem és a fo -
gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó pi ac fel ügye let szer ve ze te it
és in téz mé nye it, va la mint a fo gyasz tói cso por to kat érin tõ
jog sza bá lyok szak mai kon cep ci ó ját,

ab) vizs gál ja az aa) al pont sze rin ti jog sza bá lyok szak -
mai meg ala po zott sá gát, ha tá sát, és fi gye lem mel kí sé ri ha -
tá lyo su lá su kat;

b) a fo gyasz tó vé de lem és a pi ac fel ügye let szak mai irá -
nyí tá sa kö ré ben

ba) ki dol goz za a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka koncep -
cióját,

bb) ki dol goz za a fo gyasz tó vé de lem mel, az ál ta lá nos
ter mék biz ton ság gal, a vám áruk fo gyasz tá si cik kek re vo -
nat ko zó pi ac fel ügye le té vel, va la mint a fo gyasz tó vé de lem
és a fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó pi ac fel ügye let szer ve -
ze té vel és in téz mé nye i vel kap cso la tos szak ma po li ti kai irá -
nyo kat, fej lesz té si kon cep ci ó kat, cse lek vé si és szak mai
prog ra mo kat, fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát,

bc) ki dol goz za a fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó pi ac -
fel ügye le ti stra té gi át és a fo gyasz tá si cik kek re vo nat ko zó
pi ac fel ügye le ti in téz mény rend szer fej lesz té si irá nya it,

bd) el lát ja a fo gyasz tó vé del mi ci vil szer ve ze tek, va la -
mint a bé kél te tõ tes tü le tek és a fo gyasz tói jog vi ták al ter na -
tív vi ta ren de zé si fó ru ma i nak mû köd te té sé vel kap cso la tos
ter ve zé si, sza bá lyo zá si, tá mo ga tá si és fej lesz té si fel ada -
tokat,

be) vé le mé nye zi és mi nisz te ri dön tés re elõ ter jesz ti a
Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság Or szá gos Vizs gá la ti
Prog ram ját, elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a Nem ze ti Fo gyasz -
tó vé del mi Ha tó ság irá nyí tá sá val kap cso la tos dön té se it;

c) gya ko rol ja a fel ügye le ti és a köz vet len fe let tes szerv
jo ga it a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ál tal ho zott
egye di ha tó sá gi dön té sek vo nat ko zá sá ban;

d) eu ró pai uni ós és nem zet kö zi fel adat kör ében

da) el lát ja az EKTB 12. sz. Fo gyasz tó vé de lem, a fo -
gyasz tók egész sé gé nek vé del me szak ér tõi mun ka cso port
irá nyí tá sát, mû köd te té sét,

db) ki dol goz za a fo gyasz tó vé del met és pi ac fel ügye le tet
érin tõ eu ró pai uni ós tá mo ga tá si prog ra mo kat, és fi gye lem mel 
kí sé ri azok meg va ló su lá sát,

dc) ko or di nál ja az OECD Fo gyasz tó vé del mi Bi zott sá -
gá nak te vé keny sé gé bõl adó dó ha zai fel ada to kat,

dd) gon dos ko dik az Eu ró pai Unió Fo gyasz tó vé del mi
Há ló zat mû köd te té sé vel kap cso la tos kor mány za ti fel -
adatokról;

e) mû köd te ti a Fo gyasz tó vé del mi Ta ná csot és a Pi ac fel -
ügye le ti Ta ná csot.

X. cím
A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze ti egységek 

Az In téz mény fel ügye le ti Osz tály

54. §

(1) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár tit kár sá gá nak osz tá -
lya ként mû kö dõ In téz mény fel ügye le ti Osz tályt a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó, ön -
ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ ve ze tõ be osz tá sú
köz tiszt vi se lõ ve ze ti.

(2) Az In téz mény fel ügye le ti Osz tály a mi nisz ter meg bí -
zá sá ból, a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kör ben a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek
te kin te té ben se gí ti a szak ál lam tit kárt fel ada tai el lá tá sá ban, 
en nek ke re té ben 

a) össze han gol ja a kü lön bö zõ szer ve ze ti egy sé gek nek
az in téz mé nyek szak mai irá nyí tá sá val, il le tõ leg fel ügye le -
té vel össze füg gõ fel ada ta it;

b) köz re mû kö dik a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár gaz da -
sá gi és mû köd te té si kér dé sek ben tör té nõ irá nyí tá si dön té -
se i nek elõ ké szí té sé ben;

c) elõ ké szí ti, il le tõ leg vé le mé nye zi a mi nisz ter ál tal irá nyí -
tott in téz mé nyek mi nisz te ri jó vá ha gyás vé gett meg kül dött
ok ira ta it, sza bály za ta it, va la mint azok mó do sí tá sa it;

d) köz re mû kö dik a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó in -
téz mé nyek va gyon ke ze lé sé ben lévõ esz kö zök és in gat la -
nok ér té ke sí té sé vel, va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ - a fel -
ügye le ti szer vet meg il le tõ - jo gok ér vé nye sí té sé ben.

Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály

55. §

(1) Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály el lát ja,
il let ve ko or di nál ja a mi nisz té ri um eu ró pai uni ós tag ság ból
ere dõ fel ada ta it, kö te le zett sé ge it, a kö zös sé gi dön tés ho za -
tal ban való rész vé tel bõl kö vet ke zõ fel ada to kat, a nem zet -
kö zi szer ve ze tek ben való tag ság ból ere dõ fel ada to kat és
kö te le zett sé ge ket, va la mint a nem zet kö zi szak mai együtt -
mûködéssel kap cso la tos fel ada to kat. 

(2) A fõ osz tály ve ze tõ je el lát ja a tár ca kép vi se le tét az
EKTB-ban az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé -
ben való rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti
ko or di ná ci ó ról szó ló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. ha tá ro -
zat nak meg fe le lõ en. Ezen mi nõ sé gé ben el lát ja az eu ró pai
uni ós ügyek ben az Or szág gyû lés sel való kap cso lat tar tás ból
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ere dõ fel ada to kat az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró pai
uni ós ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl szó ló 2004. évi
LIII. tör vény nek és a kap cso ló dó kormányren deletnek meg -
felelõen.  

(3) Az Eu ró pai Uni ós Osz tály 

a) az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben
való rész vé tel bõl ere dõ tár ca és tár ca kö zi fel ada tok ko or -
di ná lá sa ke re té ben, az EKTB kor mány za ti rend jé nek meg -
felelõen

aa) ve ze ti és mû köd te ti a tár ca fõ fe le lõs sé gi kö ré be tar -
to zó 5. sz. Fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti ka szak ér tõi
mun ka cso por tot és a 49. sz. Mun ka vál la lók sza bad moz -
gása szak ér tõi mun ka cso por tot,

ab) ko or di nál ja a tár ca fõ fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,
szak te rü le tek ál tal ve ze tett szak ér tõi mun ka cso por tok
mun ká ját: 13. sz. Fo gyasz tó vé de lem, a fo gyasz tók egész -
sé gé nek vé del me mun ka cso port, 16. sz. If jú ság po li ti ka és
sport ügyek mun ka cso port, 47. sz. Ká bí tó szer ügyek mun -
ka cso port,

ac) el lát ja, il let ve ko or di nál ja a más tár cák fõ fe le lõs sé -
gé be tar to zó EKTB szak ér tõi mun ka cso port ban tör té nõ
tár ca kép vi se le tet, kü lö nös te kin tet tel a 2. sz. Sze mé lyek
sza bad áram lá sa mun ka cso port ra, a 4. sz. Re gi o ná lis po li -
ti ka, struk tu rá lis esz kö zök ko or di ná ci ó ja mun ka cso port ra,
a 18. sz. Vál la la ti ver seny jog mun ka cso port ra, a 24. sz.
Szol gál ta tá sok sza bad áram lá sa mun ka cso port ra, a 35. sz.
Ok ta tás és kép zés mun ka cso port ra, va la mint a 46. sz. Kö -
te le zett ség sze gé si el já rá sok és bí ró sá gi ügyek munka cso -
portra,

ad) elõ ké szí ti a Fog lal koz ta tá si, Szo ci ál po li ti kai, Egész -
sé gü gyi és Fo gyasz tó vé del mi Ta nács, va la mint ese ten ként 
az If jú sá gi és Ok ta tá si Ta nács, to váb bá a Ver seny ké pes sé -
gi Ta nács ülé se it, egyez te ti a kor mány de le gá ció man dá tu -
mát, köz re mû kö dik az Eu ró pai Ta nács (EiT) tár ca fe le lõs -
sé gi kö ré be tar to zó té má i nak elõ ké szí té sé ben, a tár gya lá si
man dá tu mok ki ala kí tá sá ban, egyez te té sé ben,

ae) ko or di nál ja, össze han gol ja a fen ti Ta ná csok mun ká -
ját elõ ké szí tõ ta ná csi for má ci ók ban való tár ca kép vi se le tet, 
kü lö nös te kin tet tel a Szo ci á lis Kér dé sek Ta ná csi Munka -
cso port ban, va la mint a Mun ka erõ Sza bad Áram lá sa Ta ná csi
Mun ka cso port ban fo lyó tár gya lá sok ra;

b) az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ fel ada tok kal össze -
füg gés ben

ba) ko or di nál ja, il let ve nyo mon kö ve ti a szak te rü le tek
je len té si kö te le zett sé ge i nek vég re haj tá sát,

bb) ko or di nál ja a tár ca jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé -
ge i nek tel je sí té sét, a kö te le zett ség sze gé si el já rás ból kö vet -
ke zõ fel ada to kat, va la mint az Eu ró pai Bí ró ság gal össze -
függõ ügyek el lá tá sát,

bc) elõ ké szí ti a mi nisz ter és az ál la mi ve ze tõk Eu ró pai
Bi zott ság gal, kö zös sé gi in téz mé nyek kel, az Eu ró pai Unió
je len le gi és jö võ be li tag ál la ma i nak, va la mint az EGT-or -

szá gok - ha son ló szin tû - ve ze tõ i vel foly ta tott tár gya lá sa it,
ta lál ko zó it, 

bd) ko or di nál ja az Eu ró pai Bi zott ság mel lett mû kö dõ
ko mi to ló gi ai bi zott sá gok ban, il let ve tri par tit ta nács adó bi -
zott sá gok ban való kor mány za ti, il let ve szo ci á lis part ne ri
rész vé telt, jó vá hagy ja a tár gya lá si man dá tu mo kat,

be) ko or di nál ja az el nök sé gi ese mé nye ken (szak mai kon -
ferenciák, sze mi ná ri u mok, mû hely vi ták) való tárca kép -
viseletet;

c) részt vesz a tár ca kép vi se le té ben az Eu ró pai Bi zott ság 
Mun ka erõ sza bad moz gá sa Tech ni kai Bi zott sá gá nak (Free 
mo ve ment of wor kers Tech ni cal Com mit tee) mun ká já ban;

d) el lát ja az Eu ró pai Unió bõ ví té sé vel össze füg gõ tár ca -
fel ada to kat, részt vesz az EU jö võ be li tag ál la ma i val foly -
ta tott szak mai tár gya lá so kon;

e) szak mai együtt mû kö dést ala kít ki az Eu ró pai Unió je -
len le gi és jö võ be li tag ál la ma i val és az EGT-or szá gok kal,
ko or di nál ja az ezen or szá gok kal kö tött nem zet kö zi (szak -
mai, il let ve fog lal koz ta tá si) szer zõ dé sek, va la mint egyéb
két ol da lú (tár ca kö zi) meg ál la po dá sok vég re haj tá sát.

(4) A Bi la te rá lis Kap cso la tok Osz tály a bi la te rá lis szak mai
együtt mû kö dés ke re té ben

a) ko or di nál ja a nem eu ró pai uni ós or szá gok kal kö tött
nem zet kö zi (szak mai, il let ve fog lal koz ta tá si) szer zõ dé sek, 
va la mint egyéb két ol da lú (tár ca kö zi) meg ál la po dá sok
vég re haj tá sát, il let ve kez de mé nye zi azok meg kö té sét, tár -
gya lá sát;

b) ko or di nál ja a fen ti or szá gok kal tör té nõ szak mai együtt -
mûkö dést;

c) részt vesz a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal ko or di nált
Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés sel (NEFE) össze -
füg gõ tár ca fel ada tok ko or di ná ci ó já ban.

(5) Az Utaz ta tá si Osz tály

a) a nem zet kö zi utaz ta tás ke re té ben

aa) en ge dé lyez te ti a nem zet kö zi ki kül de té se ket, 

ab) mû köd te ti a nem zet kö zi utaz ta tá si fog la lá si (cor po -
ra te tra vel on-li ne) rend szert, szer ve zi, bo nyo lít ja a nem -
zet kö zi uta zá so kat, in té zi a kap cso ló dó pénz ügyi vissza té -
rí té se ket, fi gye lem mel kí sé ri a kap cso ló dó elõ irány zat fel -
hasz ná lá sát;

b) egyéb ko or di na tív fel ada tai kö ré ben

ba) össze han gol ja a tár ca for dí tá si igé nye it, va la mint
bo nyo lít ja a for dí tá sok el ké szí té sét,

bb) köz re mû kö dik ren dez vé nyek szer ve zé sé ben,

bc) köz re mû kö dik az utaz ta tás sal, for dí tás sal, egyéb
ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso la tos köz be szer zé si el -
já rá sok ban, szer zõ dés kö té sek ben.

(6) A Nem zet kö zi Szer ve ze tek Osz tá lya 

a) a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet tel (ILO) össze -
füg gés ben
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aa) el lát ja a tag ság gal össze füg gõ, a tár ca fe le lõs sé gé be
tar to zó fel ada to kat, kü lö nös te kin tet tel a ra ti fi kált ILO
egyez mé nyek vég re haj tá sá val kap cso la tos je len té sek el -
ké szí té sé re és a tri par tit kon zul tá ci ók ra,

ab) ko or di nál ja, il let ve el lát ja az ILO Igaz ga tó Ta ná csá ban 
a Kor mány kép vi se le tét,

ac) mû köd te ti a Nem ze ti ILO Ta ná csot, el lát ja an nak
tit kár sá gi fel ada ta it,

ad) a Kor mány ne vé ben hi va ta los kap cso la tot tart az
ILO Bu da pes ti Te rü le ti Iro dá já val; 

b) az OECD-vel össze füg gés ben

ba) ko or di nál ja, il let ve el lát ja az OECD tag ság gal ösz -
szefüggõ, a tár ca fe le lõs sé gé be tar to zó fel ada to kat (fel mé -
ré sek ben való rész vé tel, je len té sek ké szí té se stb.),

bb) kép vi se li a tár cát, il let ve ko or di nál ja a szak te rü le ti
kép vi se le tet az OECD ülé se in, il let ve szak mai bi zott sá ga i ban
(ELSA, DELSA, Mig rá ci ós mun ka cso port stb.);

c) az Eu ró pa Ta náccsal össze füg gés ben

ca) el lát ja, il let ve ko or di nál ja a tag ság gal össze füg gõ, a
tár ca szak mai il le té kes sé gé be tar to zó fel ada to kat,

cb) el lát ja a Szo ci á lis Kar tá val kap cso la tos kor mány za ti 
fel ada to kat;

d) az ENSZ te vé keny sé gé vel össze füg gés ben

da) ko or di nál ja a tár ca szak mai il le té kes sé gé be tar to zó
fel ada tok el lá tá sát, il let ve el vég zi a szak te rü le tek hez köz -
vet le nül nem tar to zó té ma kö rök ben a tár ca fel ada ta it,

db) ko or di nál ja, il let ve el lát ja az ENSZ bi zott sá ga i ban
való rész vé telt.

A Jogi Fõ osz tály

56. §

(1) A Jogi Fõ osz tály jog sza bály-elõ ké szí té si feladatkö -
rében 

a) vé le ményt nyil vá nít a szak mai szer ve ze ti egy sé gek
ál tal el ké szí tett sza bá lyo zá si kon cep ci ók ról, 

b) részt vesz a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí té si fel -
adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok ter ve ze té nek elõ ké szí té -
sé ben az erre vo nat ko zó mun ka meg osz tás sze rint,

c) el ké szí ti a jog sza bá lyok és a kor mány-elõ ter jesz té sek 
ter ve ze tét,

d) a szak ma po li ti kai mun ka cso port ülé sé re, va la mint az
ál lam igaz ga tá si egyez te tés re elõ ké szí ti és meg kül di a jog -
sza bály ter ve ze te ket, kor mány elõ ter jesz tés-ter ve ze te ket,

e) az együt tes elõ ter jesz té se ket a társ elõ ter jesz tõk kel
tör té nõ alá íra tás vé gett meg kül di a társ tár cák nak, il let ve a
köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nek,

f) az érin tett szak ma i lag fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek kel
együtt ér té ke li a be ér ke zett vé le mé nye ket, ügy in té zõi, il -
let ve fõ osz tály ve ze tõi szin ten egyez tet, il let ve ja vas la tot
tesz a fel sõ ve ze tõi szin tû egyez te tés re, 

g) az érin tett szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel együtt
részt vesz a jog sza bály ter ve ze tek egyez te té sén,

h) szük ség ese tén meg szer ve zi a jog sza bály ter ve zet,
kor mány-elõ ter jesz tés szó be li egyez te té sét,

i) alá írás ra elõ ké szí ti a jog sza bály ter ve ze te ket, kor -
mány-elõ ter jesz té se ket,

j) a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok vagy a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár ki je lö lé se alap ján - az érin tett szak mai
szer ve ze ti egy ség köz tiszt vi se lõ je mel lett - részt vesz a mi -
nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett és a Kor mány ál tal az Or szág -
gyû lés elé be nyúj tott tör vény ja vas la tok bi zott sá gi vi tá já -
ban, to váb bá az érin tett szak mai szer ve ze ti egy ség gel és a
Par la men ti Tit kár ság gal együtt mû köd ve el lát ja a tör vény -
ja vas la tok hoz be nyúj tás ra ke rü lõ mó do sí tó indítvá -
nyokkal kap cso la tos jogi fel ada to kat,

k) in téz ke dik az el fo ga dott mi nisz te ri ren de let ki hir de té se
iránt, el len õr zi a ki hir de tett jog sza bá lyok he lyes sé gét,

l) el vég zi - az érin tett szak te rü let tel együtt mû köd ve - az
eu ró pai uni ós kö te le zett ség sze gé si el já rás sal össze füg gõ
jog al ko tá si fel ada to kat,

m) vé le mé nye zi az Eu ró pai Bí ró ság nak a mi nisz té ri um -
hoz tar to zó szak te rü le tek kel össze füg gõ íté le te it, jogese -
teit, meg ha tá roz za, il let ve el lát ja az eb bõl fa ka dó jog al ko -
tá si fel ada to kat. 

(2) A Jogi Fõ osz tály köz igaz ga tá si és ha tó sá gi fel ada tai
kö ré ben 

a) a szak mai szer ve ze ti egy ség fel ké ré sé re jogi szem -
pont ból vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok ter ve ze -
te it, elõ ké szí ti az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség ha tá ro za ta i val kap cso la tos fel ügye le ti in -
téz ke dé sek ter ve ze tét,

b) fel ké rés re vé le mé nye zi a szak mai szer ve ze ti egy sé -
gek fel adat kö ré be tar to zó, jogi szak ér tel met is igény lõ, az
a) pont alá nem tar to zó dön té sek ter ve ze tét,

c) a szak mai fõ osz tá lyok be vo ná sá val el ké szí ti a mi -
nisz ter ál tal alá íran dó vá lasz ter ve ze te ket az Al kot mány bí -
ró ság tól, va la mint az or szág gyû lé si biz to sok tól ér ke zett
meg ke re sé sek re, 

d) vá laszt ad a mi nisz té ri um hoz ér ke zett mun ka jo gi és
fog lal koz ta tá si jogi tár gyú, össze tett jog ér tel me zést igény -
lõ, ál lás fog la lást kérõ, nem ma gán sze mé lyek tõl ér ke zett
be ad vá nyok ra, az össze tett jog ér tel me zést nem igény lõ
mun ka jo gi ál lás fog la lást kérõ be ad vá nyo kat to váb bít ja a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak,

e) el ké szí ti a mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát, kez de mé nye zi és el ké szí ti an nak mó do sí tá sát, 

f) vé le mé nye zi a mi nisz té ri um egyéb bel sõ sza bály za tai, 
il let ve azok mó do sí tá sá nak ter ve ze tét, va la mint az Or szá -
gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség mi nisz -
te ri jó vá ha gyás vé gett meg kül dött ala pí tó ok ira tát, an nak
mó do sí tá sa it,

g) el lát ja a tár ca köz lö nyök szer kesz té si fel ada ta it, a
szer kesz tõ ség csak a tárgy sze rint il le té kes ál la mi ve ze tõ
ál tal jó vá ha gyott kéz ira tot fo gad hat el. 
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(3) A Jogi Fõ osz tály a mi nisz té ri um ma gán jo gi ügye i -
vel, per kép vi se le té vel és köz be szer zé se i vel kap cso la tos
fel adat kör ében 

a) el lát ja - az In téz mény fel ügye le ti Osz tály be vo ná sá val - 
a mi nisz té ri um jogi kép vi se le tét,

b) vé le mé nye zi és jogi el len jegy zés sel lát ja el a szak mai
szer ve ze ti egy sé gek ál tal elõ ké szí tett, a mi nisz té ri um ál tal
kö ten dõ szer zõ dé sek ter ve ze te it, el ké szí ti a szer zõ dé sek
meg kö té sé hez szük sé ges irat min tá kat,

c) el lát ja a mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó ala -
pít vá nyok, köz ala pít vá nyok és köz hasz nú tár sa sá gok ala -
pí tó ok ira ta i nak mó do sí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(4) A Jogi Fõ osz tály egyéb fel ada tai kö ré ben

a) el lát ja az OÉT Mun ka jo gi Bi zott sá ga tit kár sá gi fel -
ada ta it,

b) köz re mû kö dik a Kor mány, a mun ka vál la lói és a mun -
kál ta tói ér dek kép vi se le tek kö zöt ti együtt mû kö dés re vo -
nat ko zó, a mun ka jo gi szak te rü le tet érin tõ tár ca ál lás pont
ki ala kí tá sá ban,

c) a Saj tó Tit kár ság fel ké ré sé re saj tó te vé keny sé get vé gez
a fel adat kö rét érin tõ mun ka jo gi kér dé sek ben.

(5) A Fog lal koz ta tá si és Mun ka jo gi Osz tály a fog lal -
koz ta tá si és mun ka jo gi kér dé sek ben el lát ja az (1) és (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat, va la mint el lát ja a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(6) A Szo ci á lis Jogi Osz tály a szo ci á lis, gyer mek- és
ifjú ság vé del mi, csa lád tá mo ga tá si, tár sa da lom biz to sí tá si
nyug ellátásokkal kap cso la tos, esély egyen lõ sé gi, fo gya té -
kos sá gü gyi, ro ma ügyi, gyer mek- és if jú sá gi, ká bí tó szer -
ügyi ko or di ná ci ós, a ci vil kap cso la tok kal össze füg gõ és
fo gyasz tó vé del mi kér dé sek ben el lát ja az (1) és (2) bekez -
désben meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(7) Az Ál ta lá nos Jogi Osz tály a szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si kér dé sek ben el lát ja az (1) és (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat, va la mint el lát ja a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada to kat. 

A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály

57. §

(1) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály el lát ja a
mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ko or di ná ci ós, do ku men tá ci ós, 
irat tá ro zá si és tit kos ügy irat-ke ze lé si fel ada ta it. 

(2) A Ko or di ná ci ós Osz tály a mi nisz té ri um szer ve ze ti
egy sé gei, il let ve a mi nisz té ri um és más szer vek kö zöt ti ko -
or di ná ció ke re té ben

a) ko or di nál ja, szer ve zi és vég zi a mi nisz té ri u mok és
kor mány hi va ta lok elõ ter jesz té se i nek tárcavéleménye -
zését, 

b) gon dos ko dik az ál la mi ve ze tõk nek szó ló, a kor mány -
ülés re és a Kor mány ka bi net je i nek ülé sé re, az egyéb ál la mi 

ve ze tõi ér te kez le tek re való fel ké szí tõ fel jegy zés el ké szí té -
sé rõl, il let ve el ké szít te té sé rõl, va la mint az el ké szült fel ké -
szí tõk át adá sá ról,

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi elõ ter jesz té sek to váb bí -
tá sá ról a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ba, Gaz da sá gi Ka bi net
ese tén a Pénz ügy mi nisz té ri um ba,

d) el ké szí ti a mi nisz té ri u mi mun ka terv ter ve ze tét, fi gye -
lem mel kí sé ri a mun ka terv vég re haj tá sát, 

e) ja vas la tot ké szít a kor mány ha tá ro za tok ban és egyéb,
jog sza bá lyok ban elõ írt fel ada tok vég re haj tá sá ra ki je lölt
szer ve ze ti egy sé gek re és ha tár idõk re, va la mint fi gye lem mel 
kí sé ri a fel ada tok vég re haj tá sát.

(3) A Do ku men tá ci ós Osz tály

a) el lát ja az elekt ro ni kus do ku men tum ke ze lõ rend szer
szak mai fel ügye le tét,

b) el len õr zi az Irat ke ze lé si Sza bály zat és az Irat tá ri Terv 
be tar tá sát a mi nisz té ri um ban és a mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél,

c) el lát ja a mi nõ sí tett (a tit kos és szi go rú an tit kos) ira tok
ke ze lé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, fel ügye li a miniszté -
riumban és a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek nél a mi nõ sí tett ügy ira tok ke ze lé sét,

d) el lát ja a mi nisz té ri um ban az adat vé de lem mel kap cso -
la tos fel ada to kat, el len õr zi a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél az adat ke ze lés sza bály sze rû sé gét.

A Gaz da sá gi Fõ osz tály

58. §

(1) A Gaz da sá gi Fõ osz tály el lát ja a mi nisz té ri um költ -
ség ve té si fe je zet ter ve zé sé vel, a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá val, zár szám adá sá val, va la mint a va gyon gaz dál ko dás sal 
és a köz be szer zés sel össze füg gõ fel ada to kat. A mi nisz té ri -
u mi Igaz ga tá si cím te kin te té ben vég zi a gaz dál ko dás sal
össze füg gõ fel ada to kat és köz re mû kö dik a mi nisz té ri u mi
inf ra struk tú ra üze mel te té sé vel kap cso la tos fel ada tok ellá -
tásában.

(2) A Gaz da sá gi Fõ osz tály nak az Igaz ga tás cím te kin te -
té ben el lá tan dó gaz dál ko dá si, pénz ügyi fel ada ta it az ön ál -
ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet tes (gaz da sá gi ve ze tõ) irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Pénz -
ügyi Osz tály, Gaz dál ko dá si Szám vi te li Osz tály és In for -
ma ti kai Osz tály lát ja el.

(3) A Pénz ügyi Osz tály

a) el lát ja az Igaz ga tás cím éves in téz mé nyi költ ség ve tés
ter ve zé sét, a jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, a
ha tás kö ré be tar to zó elõ irány za tok mó do sí tá sát,

b) el lát ja a mû köd te tés sel, be ru há zá sok kal, fenn tar tás sal
kapcso la tos kö te le zett ség vál la lá sok el len jegy zé sét, nyil ván -
tartá sát és tel je sí té sét,
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c) el lát ja a pénz ke ze lé si fel ada to kat: kész pénz ke ze lés,
va lu ta ke ze lés, de vi za-, fo rint- és kár tya fe de ze ti kincs tá ri
bank szám lák ke ze lé se, nyil ván tar tá sa,

d) gya ko rol ja a ki fi ze tés hez kap cso ló dó utal vá nyo zá si,
el len jegy zé si, ér vé nye sí té si jog kö rö ket, elõ ír ja a be vé te -
leket és be sze di azo kat,

e) gon dos ko dik a gaz dál ko dás hoz kap cso ló dó ma rad -
vány-el szá mo lás össze ál lí tá sá ról,

f) bo nyo lít ja a bér gaz dál ko dá si, bér szám fej té si, tár sa da -
lom biz to sí tá si, nyug díj pénz tá ri, sze mé lyi jö ve de lem adó-,
mun ka adói és mun ka vál la lói já ru lék-ügy le te ket,

g) gon dos ko dik a fog lal koz ta tot ta kat meg il le tõ jut ta tá -
sok pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ról (ét ke zé si hoz zá já ru lás, ru -
há za ti költ ség té rí tés, uta zá si bér let stb.),

h) el ké szí ti a ju tal ma zá si terv ja vas la tot, gon dos ko dik a
ki fi ze ten dõ ju tal mak szám fej té sé rõl, nyil ván tar tá sá ról,

i) biz to sít ja a la kás szer zés hez kap cso ló dó jut ta tá sok
mû köd te té sét, a kap cso ló dó kö te le zett sé gek nyilván tar -
tását,

 j) el ké szí ti és ak tu a li zál ja a mi nisz té ri um Igaz ga tás mû -
kö dé si ké zi köny vét és egyéb gaz da sá gi sza bály za ta it (mû -
kö dé si uta sí tá sok),

k) irány mu ta tást ad a szak mai szer ve ze ti egy sé gek pénz -
ügyi mun ká já hoz és el len õr zi azt,

l) ada tot és in for má ci ót szol gál ta tat az el len õr zés re jo -
go sult - kü lö nös te kin tet tel a mi nisz té ri um El len õr zé si
Osz tá lyá ra és az Ál la mi Szám ve võ szék re - szer ve ze tek -
nek, il let ve biz to sít ja az Igaz ga tás gaz dál ko dá sá ra vonat -
kozó do ku men tu mok ba való be te kin tést,

m) fo lya ma to san kap cso la tot tart a Ma gyar Ál lam kincs -
tár ral és a szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel,

n) a gaz dál ko dá si ada tok te kin te té ben el lát ja a köz pén -
zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá -
nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví -
té sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2003. évi XXIV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat,

o) köz re mû kö dik - a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó -
ság gal együtt mû köd ve - a mi nisz té ri um anyag- és esz köz -
gaz dál ko dá si te en dõ i nek vég re haj tá sa so rán je lent ke zõ
igény fel mé ré si fel ada tok ban, köz re mû kö dik a számítás -
technikai esz kö zök be szer zé sé ben,

p) gon dos ko dik a mi nisz té ri um el he lye zé sé re szol gá ló
épü le tek ben a ha tá lyos tûz vé del mi, mun ka vé del mi és köz -
egész ség ügyi elõ írá sok ér vé nye sí té sé rõl,

q) gon dos ko dik a mi nisz té ri um va gyon vé del mé nek meg -
szer ve zé sé rõl,

r) gon dos ko dik - a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár jó vá ha -
gyá sá val - a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek elhelye -
zésérõl,

s) folya ma to san kap cso la tot tart a Köz pon ti Szol gál ta tá si
Fõ igaz ga tó ság gal.

(4) A Gaz dál ko dá si Szám vi te li Osz tály

a) el lát ja a gaz da sá gi ese mé nyek fõ köny vi és ana li ti kus
köny ve lé sét, a gaz dál ko dá si ke re tek szak fe la da ton kén ti
nyil ván tar tá sát,

b) össze ál lít ja az éves és fél éves be szá mo lót, a szö ve ges
in dok lást, va la mint az idõ kö zi mér leg je len té se ket,

c) el ké szí ti és ak tu a li zál ja a mi nisz té ri um Igaz ga tás
szám vi te li po li ti ká ját és egyéb szám vi te li sza bály za ta it,

d) nyil ván tart ja és lel tá roz za a mi nisz té ri um va gyon ke -
ze lé sé ben lévõ esz kö zö ket.

(5) Az In for ma ti kai Osz tály ága za ti és bel sõ in for ma ti kai
fel adat kör ében

a) részt vesz az ága za ti in for ma ti kai prog ra mok és adat -
bá zi sok ter ve zé sé ben;

b) részt vesz az ága za ti in for ma ti kai stra té gia ki dol go zá -
sá ban;

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi költ ség ve tés ben jó vá -
ha gyott ága za ti in for ma ti kai fel ada tok le bo nyo lí tá sá ról;

d) kap cso la tot tart a kor mány za ti in for ma ti kai fel ada to -
kat ko or di ná ló kor mány szer vek kel, fi gye lem mel kí sé ri a
tár cát érin tõ kor mány za ti in for ma ti kai cél ki tû zé sek ala ku -
lá sát, gon dos ko dik a kü lön bö zõ mun ka cso por tok ban való
tár ca szin tû rész vé tel rõl;

e) köz re mû kö dik az in for ma ti ka te rü le tét érin tõ jog sza -
bály al ko tás elõ ké szí té sé ben; 

f) kap cso la tot tart fenn a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó
in téz mé nyek in for ma ti kai ve ze tõ i vel; 

g) az éves mun ka terv ke re té ben fel adat- és költ ség ter vet 
ké szít a mi nisz té ri um szá mí tás tech ni kai esz kö ze i nek szin -
ten tar tá sá ra és fej lesz té sé re, biz to sít ja a mi nisz té ri um mû -
köd te té sé hez szük sé ges in for ma ti kai hát te ret és an nak fo -
lya ma tos fej lesz té sét;

h) fel ügye li a mi nisz té ri um in for ma ti kai rend sze ré nek
fo lya ma tos és egy sé ges mû köd te té sét;

i) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend szer mi -
nisz té ri u mi fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

j) el lát ja az in ter net tel és az int ra net tel kap cso la tos fej -
lesz té si és üze mel te té si fel ada to kat, fel ügye li a miniszté -
rium hát tér in téz mé nye i nek hon lap ja it;

k) a Hu mán po li ti kai Fõ osz tállyal egyez tet ve ja vas la tot
tesz a mi nisz té ri um szá mí tás tech ni kai fel hasz ná lói ok ta tá -
sá ra, in for ma ti kai to vább kép zé sé re, köz re mû kö dik azok
le bo nyo lí tá sá ban;

l) kép vi se li a mi nisz té ri u mot a köz igaz ga tá si informa tikai
fel ada tok kor mány za ti ko or di ná ci ó já ról szó ló 1026/2007.
(IV. 11.) Korm. ha tá ro zat alap ján mû kö dõ Köz igazgatási In -
for ma ti kai Bi zott ság ban és el lát ja a kép vi se le ti jog kör bõl
adó dó tag sá gi fel ada to kat;

m) vég re hajt ja a kor mány za ti in for ma ti ka ko or di ná ci ó -
já ról és a kap cso ló dó el já rá si rend rõl szó ló 44/2005.
(III. 11.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat;
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n) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um in for ma ti kai stra té gi á ját,
in for ma ti kai tár gyú sza bály za ta it;

o) gon dos ko dik a mi nisz té ri um hard ver/szoft ver esz kö -
ze i nek be szer zé sé rõl, azok nyil ván tar tá sá ról;

p) mû köd te ti a mi nisz té ri um szá mí tó gé pes ik ta tá si rend -
sze rét.

(6) A Gaz da sá gi Fõ osz tály köz be szer zé si és va gyon gaz -
dál ko dá si fel ada ta it az ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
irá nyí tá sá val mû kö dõ Fe je ze ti Va gyon gaz dál ko dá si és
Köz be szer zé si Osz tály és a Fe je ze ti Fel ügye le ti Osz tály
lát ja el. 

(7) A Fe je ze ti Va gyon gaz dál ko dá si és Köz be szer zé si
Osz tály

a) gon dos ko dik a be ren de zé si, fel újí tá si, kar ban tar tá si
ter vek össze ál lí tá sá ról,

b) tel je sí ti az adat szol gál ta tá si, sta tisz ti kai je len té si kö -
te le zett sé ge ket az MNV Zrt. felé, 

c) el lát ja a mi nisz té ri um köz be szer zé sek kel össze füg gõ
fel ada ta it,

d) az In téz mény fel ügye le ti Osz tállyal együtt mû köd ve
köz re mû kö dik a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó in téz mé -
nyek va gyon ke ze lé sé ben lévõ esz kö zök és in gat la nok ér -
té ke sí té sé vel, va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ - a fel ügye -
le ti szer vet meg il le tõ - jo gok ér vé nye sí té sé ben,

e) ko or di nál ja a gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa ság ban
való tu laj don szer zést.

(8) A Fe je ze ti Fel ügye le ti Osz tály

a) részt vesz a fe je zet hez tar to zó in téz mé nyek ala pí tá sá -
val, át szer ve zé sé vel és meg szün te té sé vel össze füg gõ fel -
ada tok ban,

b) ja vas la tot tesz az in téz mé nyek lét szá má nak meg ha tá -
ro zá sá ra, fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sá ra,

c) fel ügye li az in téz mé nyek jó vá ha gyott költ ség ve té sé -
nek sza bály sze rû vég re haj tá sát és vég zi a tár ca fel ügye le ti
jog kö ré bõl adó dó elõ irány zat-gaz dál ko dá si (elõ irány -
zat-nyi tá si, -mó do sí tá si, -át cso por to sí tá si) fel ada to kat,

d) el ké szí ti és jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a fe je zet fel -
ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek éves költ ség ve té si terv -
ja vas la tát, a Fe je ze ti Pénz ügyi Osz tállyal együtt mû köd ve
össze ál lít ja a költ ség ve té si tör vény ja vas lat fe je ze tet érin tõ
szám sza ki és szö ve ges in dok lá sát, ko or di nál ja a kap cso ló -
dó nor ma szö veg-ja vas lat össze ál lí tá sát, va la mint a jó vá ha -
gyott ke ret szá mok alap ján ki dol goz za a fe je zet kincs tá ri
költ ség ve té sét, össze ál lít ja a fe je zet ele mi költ ség ve té sét,

e) össze gyûj ti és to váb bít ja az idõ kö zi mér leg je len té se -
ket, ko or di nál ja a fél éves és éves költ ség ve té si be szá mo -
ló-ké szí tést, va la mint el len õr zi és jó vá hagy ja az össze ál lí tott
be szá mo ló kat,

f) ko or di nál ja a ma rad vány-el szá mo lás hoz kap cso ló dó
adat szol gál ta tást, el len õr zi és össze ál lít ja a tár ca ma rad -
vány-el szá mo lá sát,

g) ko or di nál ja a zár szám adá si tör vény ter ve zet össze ál lí -
tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tást, a Fe je ze ti Pénz ügyi
Osz tállyal és a Fe je ze ti Szám vi te li Osz tállyal együtt mû -
köd ve össze ál lít ja a zár szám adá si tör vény ja vas lat fe je ze tet 
érin tõ szám sza ki és szö ve ges in dok lá sát, 

h) részt vesz a fe je zet gaz dál ko dá sát érin tõ tár ca kö zi
egyez te té se ken,

i) vé le mé nye zi a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó gaz -
da sá gi tár sa sá gok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sát,

j) ke ze li és kar ban tart ja a törzs adat tá ri nyil ván tar tást,
ko or di nál ja a fe je ze ti cím rend vál to zá sá val, nyil ván tar tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat,

k) fi gye lem mel kí sé ri az in téz mé nyek tar to zás ál lo má -
nyá nak ala ku lá sát, in téz ke dik an nak fel szá mo lá sá ról,

l) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság te kin -
te té ben - a Pénz be li El lá tá si és Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve - el len jegy zi és mi nisz te ri jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a fel ügye le ti ha tás kör be tar to zó elõ -
irányzat-módosításokat,

m) gaz da sá gi-pénz ügyi szem pont ból vé le mé nye zi a
szak mai fõ osz tá lyok ál tal el ké szí tett, va la mint a kül sõ
szer vek ál tal egyez te tés re meg kül dött elõ ter jesz té se ket és
jog sza bály-ter ve ze te ket,

n) ele get tesz a fe je zet gaz dál ko dá sát érin tõ adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé ge i nek, 

o) ada tot és in for má ci ót szol gál ta tat az el len õr zés re jo -
go sult szer ve ze tek nek - kü lö nös te kin tet tel a mi nisz té ri um
El len õr zé si Osz tá lyá ra és az Ál la mi Szám ve võ szék re -, il -
let ve biz to sít ja a fe je zet gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó do ku -
men tu mok ba való be te kin tést,

p) fo lya ma to san kap cso la tot tart a fe je zet hez tar to zó in -
téz mé nyek kel, a szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel, a Pénz -
ügymi nisz té ri um mal, a Ma gyar Ál lam kincs tár ral, az egyéb
tár cák kal, va la mint az el len õr zés re jo go sult intéz mé -
nyekkel.

(9) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val
össze füg gõ ter ve zé si, pénz ügyi, nyil ván tar tá si, szám vi te li
és be szá mo lá si fel ada to kat fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes irá -
nyí tá sa alatt mû kö dõ Fe je ze ti Pénz ügyi Osz tály és Fe je ze ti 
Szám vi te li Osz tály lát ja el.

(10) A Fe je ze ti Pénz ügyi Osz tály

a) el ké szí ti a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok éves költ -
ség ve té si terv ja vas la tát, a Fe je ze ti Fel ügye le ti Osz tállyal
együtt mû köd ve össze ál lít ja a költ ség ve té si tör vény ja vas -
lat fe je ze tet érin tõ szám sza ki és szö ve ges in dok lá sát, ko or -
di nál ja a kap cso ló dó nor ma szö veg-ja vas lat össze ál lí tá sát,
va la mint a jó vá ha gyott ke ret szá mok alap ján ki dol goz za a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kincs tá ri költ ség ve té sét,

b) el ké szí ti a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõirányzat-
 felhasz ná lá si ter vét,

12. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 995



c) elõ ké szí ti, jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti és nyil ván tart ja
az elõ irány za tok mó do sí tá sát, át cso por to sí tá sát,

d) ve ze ti a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat ter he lõ kö -
te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sát,

e) el lát ja a pénz ügyi tel je sí tés hez kap cso ló dó el len jegy -
zé si, ér vé nye sí té si jog kö rök gya kor lá sát,

f) el lát ja a mó do sí tott elõ irány za tok, il let ve tel je sí té si
ada tok Ma gyar Ál lam kincs tár ada ta i val tör té nõ egyez -
tetését,

g) össze ál lít ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat -
ko zó ma rad vány-el szá mo lást,

h) ke ze li a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok hoz kap cso ló -
dó an nyi tott bank szám lá kat,

i) fo lya ma to san ada tot szol gál tat és egyez tet a Fe je ze ti
Szám vi te li Osz tállyal,

j) fo lya ma to san kap cso la tot tart a Ma gyar Ál lam kincs -
tár ral, va la mint a szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel, to váb bá 
az el len õr zõ szer ve ze tek kel,

k) a kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint köz re -
mû kö dik a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek
mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény ben meg -
határozott fel ada tok tel je sí té sé ben,

l) részt vesz a zár szám adá si tör vény ja vas lat fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ ada ta i nak össze ál lí tá sá ban.

(11) A Fe je ze ti Szám vi te li Osz tály

a) el lát ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ gaz -
da sá gi ese mé nyek szám vi te li nyil ván tar tá sa i nak ve ze té sét
a Szám vi te li Po li ti ká ban és a Szám la rend ben fog lal tak
sze rint,

b) össze ál lít ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok éves és
fél éves szám sza ki be szá mo ló it, ki egé szí tõ mel lék le tét, va -
la mint az idõ kö zi mér leg je len té se ket,

c) el ké szí ti és ak tu a li zál ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok ra vo nat ko zó Szám vi te li Po li ti kát és az egyéb szám -
vi te li sza bály za to kat.

A Hu mán po li ti kai Fõ osz tály

59. §

A Hu mán po li ti kai Fõ osz tály

a) el lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá val, a mi -
nisz ter ki ne ve zé si jog kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si és in -
téz mény ve ze tõk, gaz da sá gi ve ze tõk al kal ma zá sá val, fog -
lal koz ta tá sá val kap cso la tos mun ka ügyi fel ada to kat, va la -
mint a mi nisz ter ál tal gya ko rolt egyéb mun kál ta tói jo gok kal
kap cso la tos fel ada to kat;

b) a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár elõ ze tes egyet ér té sé -
vel el lát ja a lét szám- és bér gaz dál ko dás sal kap cso la tos ter -
ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada to kat; 

c) vég zi a köz igaz ga tá si alap- és szak vizs ga, va la mint az 
ügy ke ze lõi alap vizs ga ter ve zé si és szer ve zé si fel ada ta it;

d) el lát ja a va gyon nyi lat ko zat té te lé vel kap cso la tos fel -
ada to kat;

e) elõ ké szí ti és szer ve zi a fe gyel mi ügyek kel kap cso la tos
fel ada to kat;

f) vég zi a mun ka ügyi és sze mély ze ti te vé keny ség kö -
rébe tar to zó nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si fel ada to kat,
biz to sít ja a jog sze rû adat ke ze lést;

g) el ké szí ti a mi nisz té ri um Köz szol gá la ti Sza bály za tát,
va la mint a mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá val és a mi -
nisz té ri um lét szám gaz dál ko dá sá val össze füg gõ ré szek te -
kin te té ben köz re mû kö dik a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bályzat elõ ké szí té sé ben;

h) gon dos ko dik a sza bad sá gok meg ál la pí tá sá ról, az
éves sza bad sá go lá si terv el ké szí té sé rõl, meg ál la pít ja a ta -
nul má nyi sza bad sá go kat;

i) gon dos ko dik az uta zá si ked vez mé nyek re jo go sí tó iga -
zol vá nyok ki ál lí tá sá ról, el lát ja a mun kál ta tói la kás köl -
csön nel és ka mat tá mo ga tás sal kap cso la tos fel ada to kat;

j) el vég zi a nem zet biz ton sá gi el len õr zés sel össze füg gõ
fel ada to kat;

k) el lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá nak to -
vább kép zé sé vel kap cso la tos ter ve zé si és kép zés szer ve zé si 
fel ada to kat;

l) kö zép tá vú és éves ága za ti to vább kép zé si ter vet ké szít;

m) el lát ja a mi nisz té ri um ál lo má nyá nak is ko la rend sze rû 
és is ko la rend sze ren kí vü li szak mai, nyel vi és egyéb kép zé -
sé vel kap cso la tos ter ve zé si és kép zés szer ve zé si fel ada to -
kat, kez de mé nye zi a be is ko lá zá so kat, el ké szí ti a tanul -
mányi szer zõ dé se ket;

n) el lát ja a mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ szak te rü le -
te ken a szak ér tõi név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel, a szak -
ér tõi en ge dé lyek ki adá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

o) meg ál la pít ja az ága za ti és mi nisz té ri u mi tel je sít mény -
célokat, vég zi a tel je sít mény ér té ke lé sek elõ ké szí té sét, ki -
dol goz za az ér de kelt sé gi rend szert;

p) el lát ja az ál la mi és szak mai ki tün te té sek ado má nyo -
zá sá val kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat;

q) köz re mû kö dik a hon vé de lem rõl szó ló tör vény és vég -
re haj tá si ren de le tei ál tal meg ha tá ro zott mi nisz té ri u mi fel -
ada tok el lá tá sá ban;

r) el lát ja a mi nisz té ri um ren dez vé nye i nek szer ve zé sé vel 
és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

s) el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét

sa) a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um ban, 

sb) az Or szá gos Sze mély ügyi Kol lé gi um ban és 

sc) az Or szá gos Ve ze tõ kép zõ Ta nács ban.
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IV. fe je zet
A mi nisz té ri um mû kö dé se

I. cím
Ál ta lá nos sza bá lyok

60. §

(1) A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei fo lya ma tos mû -
kö dé sét a jog sza bá lyok, a mi nisz té ri u mi sza bály za tok, a
szer ve ze ti egy sé gek ezek re épü lõ ügy rend jei és a fe let tes
ve ze tõk uta sí tá sai ha tá roz zák meg.

(2) A ve ze tõ, az ügy in té zõ, az ügy vi telt el lá tó dol go zó
fel ada ta it mun ka kö ri le írás sza bá lyoz za.

(3) A szer ve ze ti egy ség dol go zó ja kö te les a tu do má sá ra
ju tott hi va ta los in for má ci ót ah hoz az érin tett szer ve ze ti
egy ség hez el jut tat ni, amely nek arra fel ada ta el vég zé sé hez
szük sé ge van, il let ve amely szük ség ese tén az in for má ció
alap ján hi va tal ból kö te les el já rást kez de mé nyez ni.

(4) A mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a szak ál lam tit ká rok, a
fõ osz tály ve ze tõk, ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik

a) a fel adat- és ha tás kö rük gya kor lá sát az alá ren delt sé -
gük be tar to zó ve ze tõ re írás ban ese ti jel leg gel vagy vissza -
vo ná sig át ru ház hat ják,

b) az alá ren delt sé gük be tar to zó sze mé lyek tõl bár mely
ügyet ma guk hoz von hat nak,

c) az ügyek in té zé sé re - a jog sza bá lyok ke re tei kö zött -
szük ség sze rint ér de mi és el já rá si uta sí tást ad hat nak,

d) a jog sza bá lyok ke re tei kö zött meg sem mi sít he tik
vagy meg vál toz tat hat ják az alá ren delt sé gük be tar to zó
szer ve ze ti egy ség bár mely ve ze tõ je, ügy in té zõ je ál tal ho -
zott dön tést, il let ve a dön tés meg sem mi sí té sét, meg vál toz -
ta tá sát az il le té kes ve ze tõ nél kez de mé nyez he tik.

Az ügy in té zés ál ta lá nos sza bá lyai

61. §

(1) A mi nisz té ri u mi fel ada tok kö ré ben az ügye ket ér -
dem ben, il le tõ leg köz ben sõ in téz ke dés ként (ki vizs gá lás,
in for má ci ók és ada tok gyûj té se, tá jé ko zó dás, ko or di nált
ál lás fog la lás ki ala kí tá sa) a vo nat ko zó jog sza bá lyok és a
fe let tes ve ze tõk út mu ta tá sa sze rint, az elõ írt ha tár idõ re kell 
el in téz ni. Az ügy in té zé si ha tár idõ - ha az ügy ter mé sze té -
bõl más nem kö vet ke zik, vagy a ve ze tõ más ként nem ren -
del ke zik - kor mány za ti ügyek ben 8, il let ve 15 nap, a köz -
ér de kû be je len té sek re és a pa nasz ügyek re, va la mint a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek re vo nat ko zó an az irány adó jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott határidõ.

(2) Jog sza bály ban elõ írt ügy in té zé si ha tár idõ hi á nyá ban 
az ügye ket a ve ze tõ ál tal a fel ada tok ki adá sa so rán meg ál -
la pí tott egye di ügy in té zé si ha tár idõn be lül kell el in téz ni.
A 30 na pos ügy in té zé si ha tár idõt kell irány adó nak tekin -

teni azok ban az ese tek ben, ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik, il let ve ha a ve ze tõ a tel je sí tés ha tár ide jét nem
írta elõ. Min den olyan fel adat nál és eset ben, ami kor az
ügy in té zés so rán köz ben sõ in téz ke dé se ket kell vé gez ni,
egye di ügy in té zé si ha tár idõt szük sé ges meg ha tá roz ni.
A meg ál la pí tott bel sõ ha tár idõ mó do sí tá sá ra az jo go sult,
aki azo kat meg ál la pí tot ta, il let ve an nak fe let te se. Az ügy -
in té zési ha tár idõ ket a mi nisz té ri u mi ér kez te tés idõ pont já tól
kell szá mí ta ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõk nem vo nat -
koz nak a „sür gõs” („S”) jel zé sû ira tok ra, ame lye ket so ron
kí vül, de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül kell el in téz ni.

(4) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk in dít vá nya it a (3) be -
kez dés sze rin ti ha tár idõ ben kell meg vá la szol ni.

(5) A szer ve ze ti egy sé gek ben a mun kát úgy kell meg -
szer vez ni, hogy az ügyek ha tár idõ ben tör té nõ elintézé -
séért, il le tõ leg an nak el mu lasz tá sá ért fe le lõs sze mély meg -
állapítható le gyen.

(6) Az ügy in té zé sért fe le lõs az el já rás so rán a kö vet ke -
zõ ket lát ja el:

a) át ta nul má nyoz za az ügy re vo nat ko zó ira to kat és más
in for má ci ót tar tal ma zó anya go kat, szük ség sze rint in téz -
ke dik az ügy ben elõ zõ leg ke let ke zett ira tok pót ló la gos
össze gyûj té sé rõl, csa to lá sá ról,

b) amennyi ben az ügy ben más szer ve ze ti egy ség, il let ve 
a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló köz pon ti hi va tal, in téz -
mény ál lás pont já nak be ké ré se szük sé ges, er rõl in do kolt
eset ben fe let te sét, va la mint a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ve ze tõ jét kü lön tá jé koz tat ja, az egyez te tést az il -
le té kes sel szó ban, szük ség sze rint írás ban el vég zi,

c) az ügy ben foly ta tott je len tõ sebb tár gya lás ról, ér te kez -
let rõl, meg be szé lés rõl, szó be li meg ál la po dás ról, egyez -
tetésrõl fel jegy zést ké szít és azt az ügy irat ban el he lye zi,
fon to sabb ügyek nél a lé nye ges ve ze tõi uta sí tá so kat - in do -
kolt eset ben - az ügy irat ra, il let ve az ügyet kí sé rõ la pon kü lön
fel jegy zi,

d) meg ál la pí tá sa it, ja vas la tát az ügy irat ban rö vi den ösz -
szegzi, és el ké szí ti a ki ad mány ter ve ze tét,

e) az ügy ira tot ki ad má nyoz za, vagy to váb bít ja a ki ad -
má nyo zás ra jo go sult hoz,

f) az elõ adói ívre fel jegy zi a ke ze lõi és ki adói utasítá -
sokat.

(7) Az ügy in té zé sé re ki je lölt kö te les ve ze tõ je uta sí tá sai
sze rint el jár ni. Ha az ügy in té zés so rán ka pott ve ze tõi uta sí -
tás sal nem ért egyet, a Ktv.-ben fog lal tak sze rint jár el.

(8) A ki ad má nyo zás ra elõ ké szí tett ügy ira to kat - ha a
köz vet len ve ze tõ más ként nem ren del ke zett - a szol gá la ti
út be tar tá sá val kell fel ter jesz te ni a ki ad má nyo zás ra jo go -
sult hoz. A mi nisz ter ál tal ki ad má nyo zás ra ke rü lõ ügy ira to -
kat, a mi nisz ter hez szó ló elõ ter jesz té se ket (je len té se ket,
tá jé koz ta tó kat, fel jegy zé se ket) el len ke zõ mi nisz te ri ren -
del ke zés hi á nyá ban az érin tett szak ál lam tit ká rok nak való
elõ ze tes be mu ta tást kö ve tõ en az ál ta lá nos jog kö rû ál lam -
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tit kár út ján - a te rü le té re tar to zó ügyek te kin te té ben a szo -
ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit -
kár ral együt te sen - kell felterjeszteni.

(9) Kü lö nö sen in do kolt eset ben a köz tiszt vi se lõ köz vet -
le nül for dul hat a ki ad má nyo zás ra jo go sult ál lam tit kár hoz
vagy a szak ál lam tit kár hoz a fõ osz tály ve ze tõ egy ide jû tá jé -
koz ta tá sa mel lett.

(10) A mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a szak ál lam tit ká rok,
a ka bi net fõ nök ál tal ki ad má nyo zás ra ke rü lõ ira tok, il let ve
fel jegy zé sek, tá jé koz ta tók ese té ben a tit kár ság ve ze tõk kö -
te le sek el len õriz ni, hogy az ügy in té zõk és a ve ze tõk az elõ írt
egyez te té si kö te le zett sé gük nek ele get tet tek-e.

(11) A fe let tes ve ze tõ ren del ke zé se alap ján a köz tiszt vi -
se lõk kö te le sek olyan ügy nek az in té zé sé re is, amely e sza -
bály zat, il let ve az ügy rend vagy a mun ka kö ri le írás sze rint
más szer ve ze ti egy ség, ve ze tõ vagy ügy in té zõ fel adat kö ré -
be tar to zik. Ilyen eset ben az ügy ben egyéb ként ha tás kör rel 
ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség, il le tõ leg ügy in té zõ tájékoz -
tatásáról a mun kát el ren de lõ gon dos ko dik.

(12) A mi nisz ter hez cím zett

a) hi va ta los meg ke re sé se ket a mi nisz ter, a ka bi net fõ -
nök, a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je vagy a mi nisz ter ál tal
meg bí zott mun ka társ szig nál ja ki az ál lam tit ká rok nak,

b) egye di ügyek ben ér ke zett be ad vá nyok ra az a) pont -
ban fog lal tak az irány adó ak az zal, hogy a szig ná lás az il le -
té kes szak ál lam tit kár nak, il let ve fõ osz tály ve ze tõ nek szól,

c) la kos sá gi tá jé koz ta tást kérõ le ve le ket - a mi nisz ter el -
len ke zõ uta sí tá sá ig - a ka bi net fõ nök, vagy a Mi nisz te ri Tit -
kár ság ve ze tõ je, vagy az ál ta la meg bí zott mun ka társ szig -
nál ja ki a La kos sá gi Tá jé koz ta tá si és Ta nács adá si Osz tály
ve ze tõ jé nek,

d) mél tá nyos sá gi ké rel me ket tar tal ma zó meg ke re sé sek -
re a c) pont ban fog lal tak az irány adó ak, az zal, hogy a be -
ad vá nyo kat a dön tés elõ ké szí té sé re kö te le zett szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek kell ki szig nál ni.

(13) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Do ku -
men tá ci ós Osz tá lyá nak pos ta bon tó rész le ge va la mennyi
be ér ke zett kül de mény bo rí ték ját ér kez te tõ bé lyeg zõ vel
lát ja el, majd az ik ta tás kö te les kül de mé nye ket - nyil ván tar -
tás ba vé tel cél já ból - át ad ja a köz pon ti ik ta tó ré szé re.
A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Do ku men tá ci ós
Osz tá lya a kül de mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lét kö ve tõ en
gon dos ko dik az il le té kes szer ve ze ti egy ség ré szé re tör té nõ
átadásról.

(14) A mi nisz té ri um hoz konk rét cím zés nél kül ér ke zõ
ügy ira tok a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Do ku -
men tá ci ós Osz tá lyá ra ér kez nek. Eb ben az eset ben a Köz -
igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Do ku men tá ci ós Osz tá -
lya - a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en - a be ad vány tar tal -
ma sze rint gon dos ko dik az il le té kes szer ve ze ti egy ség ré -
szé re tör té nõ át adás ról.

(15) Az ál lam tit ká rok vagy a szak ál lam tit ká rok ne vé re
ér ke zõ ügy ira to kat a cím zet tek köz pon ti ik ta tás után,

hatás kö rük ben szig nál ják ki az ál ta luk irá nyí tott il le té kes
szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ jé nek. A köz vet le nül a szer ve -
ze ti egy ség hez cím zett ügy ira tok kal kap cso la tos te en dõ ket 
- a köz pon ti ik ta tás után - a fõ osz tály ve ze tõk sa ját ha tás kö -
rük ben vég zik. A nem köz vet len alá ren delt nek tör té nõ ki -
szignálás ese tén a cím zett kö te les ér te sí te ni er rõl a köz vet len
felet te sét.

(16) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tá sá val olyan fel ada tok
vég re haj tá sá ra, ame lyek a mi nisz té ri um több szer ve ze ti
egy sé gét érin tik - a szer ve ze ti hi e rar chi á tól füg get le nül -
mun ka cso por to kat hoz hat lét re, ki je lö li azok ve ze tõ it és
tag ja it, meg ál la pít ja a mun ka vég zé sük sza bá lya it. A mun -
ka cso por tok mun ká ját a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok vagy a
ka bi net fõ nök el len õr zi.

(17) Az ügy ira tok ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it az
Irat ke ze lé si Sza bály zat, a Ti tok vé del mi Sza bály zat, va la mint
az Irat tá ri Terv tar tal maz za.

(18) Az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li el já rás sal össze -
füg gés ben a fen ti e ket az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te -
vé keny sé gé ben való rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó
kor mány za ti ko or di ná ci ó ról szó ló 1123/2006. (XII. 15.)
Korm. ha tá ro zat nak meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

(19) Az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li el já rás hoz kap cso -
ló dó EUDOK elekt ro ni kus in for má ci ós bá zis ra épü lõ ügy -
in té zést, a fen ti kor mány ren de let ben le ír tak nak megfele -
lõen, az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály Eu ró pai
Uni ós Osz tá lya ko or di nál ja.

(20) A tár ca eu ró pai uni ós ügyek ben ki je lölt EKTB kép -
vi se lõ jé hez köz vet le nül ér ke zõ fel ada tok és meg ke re sé sek
ese té ben szin tén a (18) be kez dés sze rin ti kor mány ha tá ro zat
el já rás rend je az irány adó.

A mun ka terv ké szí té se

62. §

(1) A mi nisz té ri um fõ fel ada ta it - a Kor mány mun ka ter -
vé hez iga zod va - a fél éven ként össze ál lí tott mi nisz té ri u mi
mun ka terv fog lal ja össze.

(2) A mun ka terv ter ve ze tét fél éves idõ szak ra a Köz igaz -
ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ké szí ti elõ. A terv tar tal -
maz za a Kor mány mun ka ter vé ben, va la mint a jog sza bá -
lyok ban sze rep lõ mi nisz té ri u mi kö te le zett sé ge ket, az Or -
szág gyû lés és a Kor mány ha tá ro za ta i ból, a tag ál la mi stá -
tusz ból szár ma zó, to váb bá nem zet kö zi kö te le zett ség vál la -
lás sal össze füg gõ egyéb, va la mint a mi nisz té ri u mi bel sõ
kez de mé nye zé sû fel ada to kat. A vég le ges ja vas la tot a ko -
or di ná ci ós szak ál lam tit kár az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár 
út ján ter jesz ti fel jó vá ha gyás ra a mi nisz ter nek. A munka -
tervet a mi nisz ter hagyja jóvá.

(3) A mun ka terv tõl el té rõ jog sza bály elõ ké szí té sé re irá -
nyu ló kez de mé nye zé se ket a Jogi Fõ osz tály vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel a ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ron ke resz tül az
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ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár hoz kell el jut tat ni. A kez de -
mé nye zés ben rö vi den utal ni kell a sür gõs ség in do ká ra, és
mel lé kel ni kell a szak te rü le tért fe le lõs szak ál lam tit kár ál tal
jóvá ha gyott sza bá lyo zá si kon cep ci ót.

(4) Ha a mun ka terv ben sze rep lõ fel adat tel je sí té se az
elõ írt ha tár idõ ben nem le het sé ges, a fõ fe le lõs a fel ügye le -
tet el lá tó szak ál lam tit kárt, il let ve az ál ta lá nos jog kö rû ál -
lam tit kárt - a meg je lölt ha tár idõ le jár ta elõtt - kö te les tá jé -
koz tat ni.

(5) A szer ve ze ti egy sé gek a mi nisz té ri u mi mun ka terv
alap ján el ké szí tik sa ját mun ka ter vü ket, ame lyet a szer ve -
ze ti egy sé get fel ügye lõ ve ze tõ hagy jóvá.

(6) Az éves, ön ál ló el len õr zé si mun ka terv el ké szí té sé ért 
az El len õr zé si Osz tály ve ze tõ je a fe le lõs. Az el len õr zé si
mun ka ter vet a mi nisz ter hagy ja jóvá. Ha az el len õr zé si
mun ka terv ben sze rep lõ fel adat tel je sí té se az elõ írt ha tár -
idõ ben nem le het sé ges az El len õr zé si Osz tály ve ze tõ je a
mi nisz tert - a meg je lölt ha tár idõ le jár ta elõtt - kö te les tá jé -
koz tat ni.

A ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sa

63. §

(1) A ki ad mány ter ve ze te ket az arra jo go sult ve ze tõ ki -
ad má nyoz hat ja. A ki ad má nyo zás ma gá ban fog lal ja:

a) az írás be li in téz ke dés (vé le mény-nyil vá ní tás, köz -
ben sõ in téz ke dés-ter ve zet stb.) ki adá sá nak,

b) az ér de mi ál lás fog la lás nak,

c) kü lön erre irá nyu ló uta sí tás ese té ben az ügy irat irat -
tár ba he lye zé sé nek jo gát.

(2) A mi nisz ter ki ad má nyoz za

a) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés tisztség -
viselõinek, a Kor mány tag ja i nak, az Al kot mány bí ró ság
elnö kének, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, a Leg fõbb
Ügyész nek, az or szág gyû lé si biz to sok nak, az Ál la mi Szám -
ve võ szék el nö ké nek,

b) az Eu ró pai Unió, il let ve a nem zet kö zi szer ve ze tek ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek, 

c) más or szá gok po li ti kai és ál la mi ve ze tõ i nek,

d) a kül kép vi se le tek ve ze tõ i nek

kül dött ügy ira to kat, a kor mány-elõ ter jesz té se ket és
mind azo kat az ira to kat, ame lyek nek ki ad má nyo zá si jo gát
ma gá nak tar tot ta fenn. A mi nisz ter a ki ad má nyo zá si jo gát - 
ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik - az ál la mi ve ze -
tõk re, va la mint a fõ osz tály ve ze tõi jog ál lá sú köztiszt -
viselõkre ru ház hat ja át.

(3) A tár ca kö zi egyez te té sek re ér ke zett anya gok kal kap -
cso la tos tár ca vé le ményt az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár
ki ad má nyoz za. 

(4) A mi nisz ter ki ad má nyo zá si jog kö rét akadályozta -
tása vagy tá vol lé te ese tén az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár
- a mi nisz ter és az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár egy ide jû
aka dá lyoz ta tá sa vagy tá vol lé te ese tén a szo ci ál po li ti kai
és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár - gya -
korolja. 

(5) Az ál lam tit ká rok tá vol lé te ese tén a mi nisz ter ál tal ki -
je lölt szak ál lam tit kár gya ko rol ja az alá írá si jo got.

(6) Az ál lam tit ká rok és a szak ál lam tit ká rok a ha tás kö -
rük be tar to zó ügyek ben sa ját jog kör ben gya ko rol ják az
alá írá si jo got.

(7) A szak ál lam tit kár tá vol lé te ese tén egyes konk rét
ügyek ben az ál ta la ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ gya ko rol ja az
alá írá si jo got.

(8) A ka bi net fõ nök és a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi a
ha tás kö rük be tar to zó olyan ügyek ben gya ko rol ják az alá -
írá si jo got, ame lyek ben az nincs a mi nisz ter, az államtit -
károk vagy a szak ál lam tit ká rok ré szé re fenn tart va.

(9) A Mi nisz te ri Ka bi ne ten és a szer ve ze ti egy sé gen be -
lü li egyéb alá írá si jog gya kor lá sát a ka bi net fõ nök, il let ve a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je az ügy rend ben, a mun ka kö ri le -
írá sok ban vagy írás be li meg ha tal ma zás ban sza bá lyoz za. 

(10) A fõ osz tály ve ze tõ ki ad má nyo zá si jo gá val meg -
egye zõ, ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik

a) a Mi nisz te ri Tit kár ság te kin te té ben a Mi nisz te ri Tit -
kár ság ve ze tõ je,

b) a bel sõ el len õr zé si fel ada tok te kin te té ben az El len õr -
zé si Osz tály ve ze tõ je,

c) a nyug díj te rü le tet il le tõ en a Pénz be li El lá tá si és
Nyug díj biz to sí tá si Fõ osz tály ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyettese,

d) a Köz mun ka ta nács Tit kár sá gá nak te kin te té ben a Köz -
mun ka ta nács Tit kár sá gá nak ve ze tõ je, 

e) a fo gyasz tó vé del mi és pi ac fel ügye le ti ügye ket il le tõ en
a Fo gyasz tó vé del mi Osz tály ve ze tõ je,

f) a gyer mek- és if jú sá gi ügyek kel össze füg gés ben a
Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály ve ze tõ je, 

g) a szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság vé delmi, csa lád tá mo ga -
tá si, tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok kal kapcso latos, esé -
lyegyen lõ sé gi, fo gya té kos sá gü gyi, ro ma ügyi, gyer mek- és 
if jú sá gi, ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós, a ci vil kap cso la tok -
kal össze füg gõ és fo gyasz tó vé del mi te rü le tet il le tõ en a
Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos fõosztály ve zetõ-helyettese,

h) a tár ca irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alatt álló in téz -
mé nyek kel kap cso la tos ügyek te kin te té ben az In téz mény -
fel ügye le ti Osz tály ve ze tõ je,

i) az eu ró pai uni ós ügyek kel össze füg gés ben az Eu ró pai 
Uni ós Osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,

j) a mi nisz té ri um igaz ga tá si fel ada ta it el lá tó gaz da sá gi
szer ve zet (a Pénz ügyi Osz tály, a Gaz dál ko dá si Szám vi te li
Osz tály, va la mint a Köz be szer zé si és Vagyongazdálko -
dási Osz tály) te kin te té ben a Köz be szer zé si és Va gyon gaz -
dál ko dá si Osz tályt ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
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k) az ága za ti és bel sõ in for ma ti kai fel ada tok tekinte -
tében az In for ma ti kai Osz tály ve ze tõ je,

l) az ága za ti és mi nisz té ri u mi do ku men tá ci ós fel ada tok
te kin te té ben a Do ku men tá ci ós Osz tály ve ze tõ je,

m) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga te -
kin te té ben az OÉT Tit kár sá gá nak ve ze tõ je,

n) a Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da te kin te té ben a Re ha bi -
li tá ci ós Pro jekt iro da ve ze tõ je,

o) a Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság
te kin te té ben a Nem ze ti Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Igaz -
gatóság ve ze tõ je (igaz ga tó ja).

(11) A nem zet kö zi és eu ró pai uni ós ügyek ki vé te lé vel a
tár ca kö zi bi zott sá gok ban, ve gyes bi zott sá gok ban a mi -
nisz té ri um kép vi se le té re ki je lölt mun ka társ a bi zott sá gi
tag ság ból ere dõ ügyek ben alá írá si jog gal ren del ke zik, a
mun ka he lyi ve ze tõ fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa mellett.

(12) A ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá -
lya it a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je az ügy rend ben ha tá roz za
meg oly mó don, hogy a jog sze rû sé gi és a szak sze rû sé gi kö -
ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se mel lett biz to sít va le gyen a
gyors ügy in té zés.

(13) Gaz dál ko dá si jel le gû vagy ilyen ki ha tá sú ügyek -
ben a ki ad má nyo zá si, il le tõ leg a kö te le zett ség vál la lá si,
utal vá nyo zá si, el len jegy zé si, ér vé nye sí tõi jog a meg fe le lõ
sza bály za tok ban fog lal tak meg tar tá sá val gya ko rol ha tó.

(14) Az ügy ira tot irat tár ba az ügy in té zõ he lyez he ti, ha
az ügy re vo nat ko zó an a ki ad má nyo zá si jog gya kor ló ja ezt
a jo got ma gá nak nem tar tot ta fenn.

(15) Az Eu ró pai Uni ó val össze füg gõ té mák ban az ira tok 
ke ze lé se az EUDOK elekt ro ni kus rend szer sza bá lya i nak
meg fe le lõ en tör té nik (jel sza vas hoz zá fé rés sel, zárt kör ben). 

A mi nisz té ri um kép vi se le te

64. §

(1) A mi nisz té ri um kép vi se le tét az Or szág gyû lés ben, a
Kor mány ban, a kü lön bö zõ Kor mány-, il let ve tár ca kö zi bi -
zott sá gok ban, a társ fõ ha tó sá gok kal, az ön kor mány za tok -
kal és a tár sa dal mi szer ve ze tek kel való kap cso lat tar tás nál - 
a mi nisz ter ál tal a jog sza bá lyi ke re tek kö zött meg ha tá ro -
zott rend ben - a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a szakállam -
titkárok, a fõ osz tály ve ze tõk, il let ve a ve ze tõk ál tal erre ki -
je lölt sze mé lyek lát ják el a kö vet ke zõ rend szerint:

a) az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sén a mi nisz té ri u mot a
mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a szo ci ál po li ti kai és
esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár - együt tes
aka dá lyoz ta tá suk ese tén az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár -
kép vi se li,

b) az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak ülé sén a miniszté -
rium kép vi se le té re a mi nisz ter, a szo ci ál po li ti kai és esély -
egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár, a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár, a téma sze rint érin tett szak ál lam tit kár,

illet ve a mi nisz ter vagy a szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ -
sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár ál tal ki je lölt ve ze tõ be -
osz tá sú köz tiszt vi se lõ jo go sult,

c) a kor mány za ti mun ká ban - a d) pont ban fog lalt el té -
rés sel - a mi nisz té ri u mot a mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár - együt tes aka dá lyoz -
ta tá suk ese tén a szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü -
le tért fe le lõs ál lam tit kár - kép vi se li,

d) az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten a mi nisz té ri u mot az ál ta -
lá nos jog kö rû ál lam tit kár, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár kép vi se li, 

e) a Kor mány-, il let ve tár ca kö zi bi zott sá gok ban az adott 
bi zott ság szint jé nek és fel adat kör ének meg fe le lõ en a mi -
nisz ter ki je lö lé se alap ján az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár,
il let ve a téma sze rint érin tett szak ál lam tit kár vagy az ál -
taluk ki je lölt sze mély kép vi se li a mi nisz té ri u mot,

f) a társ mi nisz té ri u mok kal, a köz pon ti köz igaz ga tá si,
va la mint az ér dek kép vi se le ti szer vek kel való kap cso lat tar -
tás ban az adott té ma kör fon tos sá gá nak és jel le gé nek meg -
fe le lõ en az ál la mi ve ze tõ vagy az ál ta la de le gált sze mély a
kap cso lat tar tás rend je sze rint kép vi se li a mi nisz té ri u mot,

g) a mi nisz té ri u mok nál, a köz pon ti köz igaz ga tá si és
egyéb szer vek nél meg tar tott ér te kez le te ken és tár gya lá so -
kon a mi nisz té ri um kép vi se le té re a mi nisz ter, az ál ta lá nos
jog kö rû ál lam tit kár vagy a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár
ál tal ki je lölt sze mély, en nek hi á nyá ban a téma sze rint érin -
tett szak ál lam tit kár, a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély jo go sult, aki az ér te kez let tár gya
sze rint - a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat elõ írá sai
alap ján - ér de kelt,

h) az ön kor mány za ti szer vek kel való kap cso lat tar tás ban 
az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár, szak ál lam tit ká rok, a ka bi -
net fõ nök és szer ve ze ti egy ség ve ze tõi, il let ve az ál ta luk
meg bí zott köz tiszt vi se lõk kép vi se lik a mi nisz té ri u mot.

(2) A mi nisz té ri um jogi kép vi se le tét a jog sza bá lyi ke -
retek kö zött a Jogi Fõ osz tály Ál ta lá nos Jogi Osztályá -
nak jog ta ná cso sai, il let ve kép vi se le ti jog gal bíró jo gá szai
lát ják el.

(3) A ha tó sá gi ha tá ro za tok el le ni bí ró sá gi felülvizsgá -
lati ügyek ben a ha tá ro zat ho za tal ban részt ve võ fõ osz tály
ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély a Jogi Fõ osz tály Ál ta lá nos
Jogi Osz tá lyá nak meg ke re sé sé re köz re mû kö dik a kép vi se let
el lá tá sá hoz szük sé ges fel ké szü lés ben.

A nem zet kö zi kap cso la tok és a tag ál la mi mû kö dés
ke re té ben

vég zett dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny ség rend je

65. §

(1) A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kor -
mány szin tû nem zet kö zi kap cso la tok ki ala kí tá sa és fej lesz -
té se a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alatt, a mi -
nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei, va la mint az Eu ró pai Uni ós 
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és Nem zet kö zi Fõ osz tály szo ros együtt mû kö dé sé ben va ló sul
meg.

(2) Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály gon dos -
ko dik a kül föl di part ne rek kel és part ner in téz mé nyek kel
foly ta tan dó tár gya lá sok össze han go lá sá ról, va la mint ko or -
di nál ja a vo nat ko zó be- és ki uta zá so kat.

(3) Az ál lam tit ká ri szint nél ala cso nyabb rész vé te lû
nem zet kö zi együtt mû kö dé sek, pro jek tek elõ ké szí té se,
kül dött sé gek fo ga dá sa, kül föl di part ner rel foly ta tan dó ér -
de mi tár gya lá so kon, nem zet kö zi kon fe ren ci á kon, egyéb
kül föl di ren dez vé nye ken való rész vé tel ese tén szük sé ges
az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tállyal tör té nõ elõ -
ze tes, írás be li egyez te tés, füg get le nül at tól, hogy az ese -
mény nek van-e pénz ügyi von za ta. A vo nat ko zó ügy ira to -
kat - az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár és a szak te rü le tet fel -
ügye lõ szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel - kell az Eu ró pai
Uni ós és Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lyá ra el jut tat ni.
Ad hoc jel le gû ese mé nyek te kin te té ben azon na li szó be li
egyez te tés szükséges.

(4) Amennyi ben bár mi lyen ok ból nem le het sé ges az Eu -
ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tállyal tör té nõ egyez te -
tés, és az ese mény, a tár gya lás kü lö nö sen fon tos, az arra
vo nat ko zó rö vid be szá mo lót, je len tést kell az Eu ró pai Uni ós
és Nem zet kö zi Fõ osz tály hoz to váb bi ko or di ná ció cél já ból
el jut tat ni.

(5) A Ma gyar or szá gon meg ren de zés re ke rü lõ nem zet -
kö zi rész vé te lû kon fe ren ci ák meg nyi tá sa, nagy kö vet sé gek 
fo ga dá sa in való rész vé tel te kin te té ben egyez tet ni kell az
Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tállyal, amely a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal lal to váb bi egyez te tést foly tat.

(6) Ha a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok vagy a ko or di ná ci ós 
szak ál lam tit kár vesz részt a (3)-(5) be kez dés sze rin ti ese -
mé nyen, a ka bi net fõ nök, a tit kár ság ve ze tõ az Eu ró pai és
Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lyá val a szük sé ges elõ -
ké szí tés ér de ké ben so ron kí vül fel ve szi a kap cso la tot.

(7) Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály fél éves
uta zá si ter vet ké szít. Ez a terv alap ve tõ en a szak mai és
pénz ügyi elõ ze tes ter ve zést és elõ re lát ha tó szak mai utak
össze han go lá sát szol gál ja.

(8) Kül föl di uta zá sok ra a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a
ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, il let ve az Eu ró pai Uni ós és
Nem zet kö zi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val ke rül
sor, az erre vo nat ko zó kü lön sza bály zat ban meg ha tá ro zott
rend sze rint.

(9) A kül föl di uta zá sok ról, a ha za jö ve telt kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül úti je len tést kell ké szí te ni, az erre vonat -
kozó sza bály zat nak meg fe le lõ en. Az eu ró pai uni ós dön tés -
ho za tal ban való rész vé tel lel össze füg gõ uta zá sok ese té ben 
a je len tés té tel mód já ra és idõ pont já ra az EKTB ál tal el fo -
ga dott sza bá lyok az ér vé nye sek.

(10) Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály ha von -
ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül írás be li tá -
jé koz ta tást ké szít a mi nisz té ri um mun ka tár sa i nak kül föl di
uta zá sa i ról a mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi szá má ra.

(11) A kül föl di ek kel Ma gyar or szá gon foly ta tott hi va ta -
los tár gya lá sok ról, az ese ményt kö ve tõ 3 mun ka na pon be -
lül em lé kez te tõt kell ké szí te ni az erre vo nat ko zó sza bály -
zat nak meg fe le lõ en. Ez alól ki vé telt ké pez nek az eu ró pai
uni ós dön tés ho za tal ban való rész vé tel lel össze füg gõ tár -
gya lá sok, ame lyek re az EKTB ál tal el fo ga dott sza bá lyok
ér vé nye sek.

(12) Az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály gon -
dos ko dik a hoz zá el jut ta tott úti je len té sek és em lé kez te tõk
hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl, il let ve a mi nisz té ri u mon be lü li
cél zott nyil vá nos ság ra ho za tal ról. Ez alól ki vé telt ké pez -
nek az eu ró pai uni ós dön tés ho za tal ban való rész vé tel lel
össze füg gõ uta zá sok ról ké szült je len té sek, ame lyek te kin -
te té ben az EKTB ál tal el fo ga dott sza bá lyok érvé nyesek.

66. §

(1) A tag ál la mi mû kö dés sel össze füg gõ ága za ti és mi -
nisz té ri u mi fel ada tok ko or di ná ci ó ja a ko or di ná ci ós szak ál -
lam tit kár irá nyí tá sá val tör té nik. A fel ada tok el lá tá sa so rán
az Or szág gyû lés és a Kor mány tag ál la mi mû kö dés sel
össze füg gõ kap cso lat tar tá sá ról szó ló jog sza bá lyok és a
tag ál la mi ko or di ná ció rend jé rõl szó ló kor mány ha tá ro zat
sza bá lyai, to váb bá a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal ki bo csá tott
út mu ta tók ál tal meg ha tá ro zott el já rá si rend meg tar tá sát e
sza kasz ren del ke zé se i vel össz hang ban kell biztosítani.

(2) A tag ál la mi mû kö dés so rán, ha jog sza bály vagy
egyéb el já rá si rend más ként nem ren del ke zik a kép vi sel ni
szük sé ges ál lás pon tot ma gyar kor mány za ti ál lás pont ként
kell kép vi sel ni, ezért en nek ki ala kí tá sa so rán fi gye lem mel
kell len ni arra, hogy a ki ala kí tott és kép vi selt ál lás pont
nem a mi nisz té ri um, il let ve a mi nisz ter, ha nem a Ma gyar
Köz tár sa ság ne vé ben és szá má ra ke let kez tet a ké sõb bi ek -
ben kö te le zett ség vál la lást. Erre fi gye lem mel az ál lás pont
jó vá ha gyá sa - az elõ ké szí tés szint jé tõl füg gõ en - az EKTB
va la mely mun ka cso port já nak ve ze tõ je, az Eu ró pai Uni ós
és Nem zet kö zi Fõ osz tály ve ze tõ je (a tár ca EKTB kép vi se -
lõ je), a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, az állam titkárok, il -
let ve a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val történhet.

(3) A tag ál la mi mû kö dés sel, eu ró pai uni ós dön tés ho za -
tal lal össze füg gõ ál lás pon tok szak mai ter ve ze té nek ki ala -
kí tá sá ért a szak ér tõi mun ka cso por tok ba név sze rint ki je lölt 
képvise lõk fe lel nek, a szak ér tõi mun ka cso port ve ze tõ jé nek
irá nyí tá sá val.

(4) Amennyi ben a szak mai dön tés-elõ ké szí tõ fel adat
nem so rol ha tó be egy ér tel mû en a mun ka cso por ti fe le lõs sé -
gi struk tú rá ba, a szak mai fõ fe le lõs ki je lö lé sé rõl a ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val az Eu ró pai Uni ós
és Nem zet kö zi Fõ osz tály ve ze tõ je (mint az EKTB tár ca -
kép vi se lõ je) az il le té kes szak ál lam tit kár és fõosztály -
vezetõ be vo ná sá val gon dos ko dik.

(5) A szak mai fõ fe le lõs az adott ügy te kin te té ben gon -
dos ko dik kü lö nö sen az adott a té ma kör át fo gó kormány -
zati fel dol go zá sá nak és ke ze lé sé nek szak mai elõ ké szí té sé rõl,
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a ma gyar po zí ció szak mai ter ve ze té nek ki ala kí tá sá ról. En -
nek so rán szük ség sze rint együtt mû kö dik a szo ci á lis part -
ne rek kel, a szak mai és ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel.
Az adott ügy kap csán elõ ké szí tett ma gyar ál lás pont az
aláb bi ele me ket tar tal maz za:

a) an nak az in téz mény nek a meg ne ve zé se, amely a ter -
ve ze tet, do ku men tu mot ki bo csá tot ta, vagy amennyi ben ez
is mert, an nak a kö zös sé gi in téz mény nek a meg ne ve zé se
(ülés dá tu ma és na pi ren di pont szá ma), amely a ter ve ze tet
meg tár gyal ja;

b) a do ku men tum tár gya és a hi vat ko zott do ku men tu -
mok nyil ván tar tá si szá ma (a Ta nács Fõ tit kár sá ga vagy a
Bi zott ság ál tal adott azo no sí tó jel);

c) kö zös sé gi dön tés ho za ta li fá zis, a dön tés ho za tal idõ zí -
té se;

d) a ta ná csi ja vas lat rö vid össze fog la lá sa, tar tal mi elem -
zé se;

e) tag ál la mok, uni ós in téz mé nyek, ér dek vé del mi szer -
ve ze tek ál lás pont ja i nak össze fog la lá sa;

f) a ha zai egyez te tés ál lá sa;

g) rö vid, tö mör ma gyar ál lás pont (an gol nyel ven);

h) a ma gyar ál lás pont in dok lá sa,

ha) a ja vas lat ha zai jogi vo nat ko zá sai,

hb) költ ség ve té si és egyéb ha tá sok;

i) szak ki fe je zé sek ma gya rá za ta.

(6) A szak mai fõ fe le lõs az el ké szült ma gyar ál lás pont
szak mai ter ve ze tét, a szer ve ze ti egy sé get ve ze tõ tá jé koz ta -
tá sa/jó vá ha gyá sa mel lett, a kor mány za ti el já rás rend nek
meg fe le lõ en el jut tat ja az il le té kes szak ér tõi mun ka cso port
ve ze tõ jé nek.

(7) A szak ér tõi mun ka cso port ve ze tõ je fe le lõs a szak -
mai ál lás pont tár cák kö zöt ti, il let ve szo ci á lis part ne rek -
kel és más ér dek kép vi se le tek kel tör té nõ egyez te té sé ért.
Az egyez te tés so rán fel me rült vi tás kér dé sek ren de zé sé ben 
az il le té kes szak mai fõ fe le lõs köz re mû kö dik. A szak ér tõi
mun ka cso port ve ze tõ je, il let ve az EKTB tár ca fe le lõ se
gon dos ko dik ar ról, hogy a mi nisz té ri um fel sõ szin tû ve ze -
tõi az eu ró pai uni ós dön tés ho za tal ke re té ben fo lyó mun ká -
ról fo lya ma to san tá jé koz ta tást kap ja nak, il let ve az ál lás -
pon tot - a téma kö rök jel le gé nek, fon tos sá gá nak meg fe le lõ en,
szük ség sze rint - jó vá hagy ják.

(8) Az egyez te tett ál lás pon tot a mun ka cso port ve ze tõ je,
il let ve az EKTB tár ca kép vi se lõ je a jó vá ha gyás cél já ból
be ter jesz ti az EKTB-nek.

(9) Az el ké szí tett ál lás pont kép vi se le té nek szint jé rõl
-  az ügy ál lá sá nak dön tés ho za ta li fá zi sá tól il let ve je len tõ -
sé gé tõl füg gõ en - a mun ka cso port ve ze tõ je, az EKTB tár -
ca kép vi se lõ je, a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, az ál lam tit -
ká rok, il let ve szük ség sze rint a mi nisz ter dönt az Eu ró pai
Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály ja vas la ta alap ján. 

(10) A szak ér tõi szin tû kép vi se let to váb bi sza bá lya it az
Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben való rész -
vétel rõl és az eh hez kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó ról
szó ló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. ha tá ro zat tar tal maz za. 

A saj tó val és a tö meg tá jé koz ta tást vég zõ szer vek kel való
kap cso lat tar tás rend je

67. §

(1) A mi nisz té ri um az egy sé ges, össze han golt tá jé koz ta -
tás, va la mint a mé di á val való kor rekt, jó kap cso lat fenn tar -
tá sa ér de ké ben a Saj tó Tit kár ság köz re mû kö dé sé vel tá jé -
koz tat ja a köz vé le ményt te vé keny sé gé rõl, az ál lam pol gá -
ro kat érin tõ kér dé sek rõl.

(2) A Saj tó Tit kár ság fel ada ta i nak el lá tá sa so rán az egy -
sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció biz to sí tá sa ér de ké ben
együtt mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti
kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge i vel. 

(3) A Saj tó Tit kár ság gal kap cso lat ba kell lép ni, il let ve a
Saj tó Tit kár sá got tá jé koz tat ni kell, ha bár mely szer ve ze ti
egy ség tõl, ve ze tõ tõl, szak ér tõ tõl új ság író vagy bár mely
saj tó or gá num szer kesz tõ sé ge hát tér-in for má ci ót, nyi lat ko -
za tot, konk rét ügy ben re a gá lást kér, vagy ha a mi nisz té ri um
ter ve zett in téz ke dé se a la kos ság va la mely cso port já nak
élet vi szo nyá ra ki ha tás sal van. Köz vet len meg ke re sés ese -
tén tá jé koz tat ni kell az új ság írót, hogy ké ré sét elõ ze te sen
szük séges egyez tet nie a Saj tó Tit kár ság gal. Az egyez te tés re
a nyi lat ko zat té tel elõtt ke rül sor.

(4) Meg ke re sés ese té ben a Saj tó Tit kár ság re fe rál a mi -
nisz ter nek, az ál lam tit ká rok nak vagy a szak ál lam tit ká rok -
nak, és a dön tés rõl so ron kí vül ér te sí ti a meg ke re sett szer -
ve ze ti egy sé get. Rend kí vü li nyi lat ko zat té tel ese tén so ron
kí vül tá jé koz tat ni kell a Saj tó Tit kár sá got, a nyi lat ko zat té -
tel tar tal má nak le he tõ leg ala po sabb is mer te té se mel lett an -
nak ér de ké ben, hogy el ke rül he tõ le gyen az egy más nak el -
lent mon dó in for má ci ók ki ke rü lé se a mi nisz té ri um ból.

(5) Ha a hír köz lõ szer ve ken ke resz tül a Saj tó Tit kár ság
jut olyan in for má ci ó hoz, amely nek is me re té ben azon nal
in téz ked nie kell, ak kor a Saj tó Tit kár ság ve ze tõ je ér te sí ti a
mi nisz té ri um ban tar tóz ko dó leg fel sõbb ve ze tõt.

(6) A nyi lat ko zó nak hosszabb, elem zõ nyi lat ko zat té tel,
in ter jú ese tén joga van kér ni a pub li kál ni kí vánt anyag
meg te kin té sét. Az egyez te tés tech ni kai le bo nyo lí tá sá ban a 
Saj tó Tit kár ság köz re mû kö dik.

(7) A Saj tó Tit kár ság a köz vé le ményt érin tõ miniszté -
riumi dön té sek rõl, il let ve ezek elõ ké szü le te i rõl tájékoz -
tatást kap. 

(8) Kon cep ci o ná lis kér dé sek ben, il let ve ha a mi nisz ter
így dönt, csak a mi nisz ter vagy az ál ta la meg bí zott sze mély 
nyi lat koz hat. Egyéb kér dé sek ben a nyi lat ko zó kat az ál -
lam tit ká rok vagy a szak ál lam tit kár je lö li ki, amely rõl tá jé -
koz tat ja a Saj tó Tit kár sá got.
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(9) A mi nisz té ri um köz le mé nye it - ha azt nem a mi nisz ter,
az ál lam tit ká rok vagy a szak ál lam tit kár te szi köz zé - ki zá -
ró lag a Saj tó Tit kár ság gal tör tént elõ ze tes egyez te tés alap -
ján és a Saj tó Tit kár ság fej lé cé vel el lá tott hi va ta los pa pí ron
le het ki ad ni.

(10) A saj tó tá jé koz ta tók zök ke nõ men tes le bo nyo lí tá sa
és jó szak mai elõ ké szí té se ér de ké ben a saj tó tá jé koz ta tó
tar tal má ról, a részt ve võk pon tos kö ré rõl 3 nap pal az ese -
mény elõtt ér te sí te ni kell a Saj tó Tit kár sá got. A saj tó anya -
got 2 mun ka nap pal az ese ményt meg elõ zõ en kell meg kül -
de ni a Saj tó Tit kár ság nak.

Jog sza bá lyok ki bo csá tá sá nak, elõ ké szí té sé nek rend je

68. §

(1) A jog sza bá lyok szö veg ter ve ze té nek ki dol go zá sa
elõtt min den eset ben - a kon cep ci o ná lis irá nyok mi nisz te ri
ki je lö lé sét kö ve tõ en elvi, tar tal mi, szer ve zé si kér dé sek re is 
ki té rõ komp lex, át fo gó jel le gû - kon cep ci ót kell ké szí te ni
(a to váb bi ak ban: kon cep ció). Mel lé kel ni kell az el ké szí tés
ha tár idõs ütem ter vét (kon cep ció vég le ge sí té se, ve ze tõi
dön tés a ko di fi ká ci ó ról, köz igaz ga tá si és egyéb egyez te -
tés, tár sa dal mi egyez te tés mód ja, ka bi net ülés, Ál lam tit ká ri 
Ér te kez let, kor mány ülés, Or szág gyû lés hez be nyúj tás idõ -
pontjai). 

(2) A kon cep ció elõ ké szí té sé ért, elõ ze tes tár sa dal mi és
szak mai egyez te té sé nek le foly ta tá sá ért, il le tõ leg tar tal má -
nak szak mai és gaz da sá gi helyt ál ló sá gá ért és meg va ló sít -
ha tó sá gá ért a fel adat kö ré nél fog va el sõd le ge sen érin tett
szak ál lam tit kár és az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je (a
to váb bi ak ban együtt: elõ ké szí tõ) a fe le lõs. A kon cep ció
ki dol go zá sá ban részt ve võ más szer ve ze ti egy sé gek fel -
adat kö rük nek meg fe le lõ mér ték ben felelnek. 

(3) Ha a kon cep ció elõ ké szí té se több szer ve ze ti egy ség
fel adat kö rét is érin ti, be kell kér ni az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõ i nek egyet ér té sét, il le tõ leg ész re vé te le it.
A Jogi Fõ osz tállyal az egyez te tés min den eset ben kö te le -
zõ. Ha az elõ ter jesz tés nek pénz ügyi-gaz da sá gi ha tá sa van
a Gaz da sá gi Fõ osz tállyal, eu ró pai uni ós kap cso ló dás ese -
tén pe dig az Eu ró pai Uni ós és Nem zet kö zi Fõ osz tállyal
kö te le zõ az egyez te tés. 

(4) Ha a kon cep ció tar tal mát il le tõ en az elõ ké szí tõ és az
érin tett szer ve ze ti egy sé gek kö zött ér de mi vé le mény el té -
rés van, azt két- vagy több ol da lú meg be szé lés út ján kell
egyez tet ni. Az egyez te tést a téma szem pont já ból il le té kes
szakál lam tit kár(ok) fi gye lem mel kí sé ri(k), elõ se gí ti(k) an nak
ered mé nyes sé gét.

(5) Ha az elõ ké szí tõ és az érin tett szer ve ze ti egy sé gek
kö zött ér de mi kér dé sek ben egyet ér tés nem jött lét re, az
elõ ké szí té sért el sõd le ge sen fe le lõs szer ve ze ti egy ség te vé -
keny sé ge fe lett fel ügye le tet gya kor ló szak ál lam tit kár - az
ügy ben érin tett más szak ál lam tit kár ral együtt - dönt a vi tás
kér dé sek ben.

(6) Az (5) be kez dés ben em lí tett vé le mény el té rést je lez -
ni kell a kon cep ci ó ban an nak fel ol dá sa ese tén is, kü lö nö -
sen, ha az je len tõs kér dés re vo nat ko zik. Ugyan csak je lez ni 
kell a bel sõ egyez te tés után fenn ma radt vi tás kér dé se ket,
azok dön té si al ter na tí vá it.

(7) Az elõ ké szí tõ kö te les a kon cep ci ó ban va la mennyi
olyan kér dés kör elem zé sé re, amely re szük ség le het a meg -
vi ta tás és a to váb bi egyez te tés te kin te té ben. 

(8) A kon cep ci ók és a kor mány elõ ter jesz tés-ter ve ze tek
ese té ben a Kor mány ügy rend je sze rin ti ve ze tõi össze fog -
la lót kell ké szí te ni.

(9) Amennyi ben a kon cep ció tar tal mi hi á nyos sá ga i nál
fog va a nor ma szö veg-ter ve zet el ké szí té sé re nem al kal mas, 
a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, il let ve a 63. § (10) be kez dé sé -
nek g) pont já ban meg ha tá ro zott te rü le te ken a Jogi Fõ osz -
tály ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se - a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett - ki egé szí -
tés cél já ból vissza ad ja azt az elõ ké szí tõ nek, meg je löl ve a
konk rét hi á nyos sá go kat.

(10) Az egyez te tést (il le tõ leg a vi tás kér dé sek tisz tá zá -
sát) kö ve tõ en a kon cep ci ót az elõ ké szí té sért fe le lõs szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ je elõ ter jesz ti a szak te rü le tet irá nyí tó
szak ál lam tit kár nak. A szak ál lam tit kár a szak mai kon cep -
ci ót - a te rü le té re tar to zó ügyek te kin te té ben a szo ci ál po li -
ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár út -
ján - fel ter jesz ti az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár hoz, aki a
mi nisz ter hez to váb bít ja, vagy ve ze tõi ér te kez le ten való
meg tár gya lá sát ren de li el. 

(11) A mi nisz ter, a mi nisz te ri ér te kez let, az ál lam tit ká ri
ér te kez let vagy a szak mai ve ze tõi ér te kez let 

a) jog sza bály ese tén a ko di fi ká ci ót, il let ve egyéb elõ ter -
jesz tés ese tén az elõ ter jesz tés tár gyá nak függ vé nyé ben az
az zal kap cso la tos egyéb, to váb bi fel ada tok vég re haj tá sát,
vagy 

b) a kon cep ció át dol go zá sát

ren de li el.

69. §

(1) A jog sza bály szö ve gét a Jogi Fõ osz tály ké szí ti el a
jó vá ha gyott kon cep ció alap ján, együtt mû köd ve a kon cep -
ció el ké szí té sé ért fe le lõs elõ ké szí tõ vel. En nek ke re té ben a
Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je, il let ve a 63. § (10) be kez dé sé nek
g) pont já ban meg ha tá ro zott te rü le te ken a Jogi Fõ osz tály
ál ta lá nos fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se fe le lõs azért, hogy
meg te rem tõd jék az össz hang az ál ta lá nos jog el vek kel, a
ha tá lyos jog sza bá lyok kal, a kö zös sé gi és a nem zet kö zi
jog gal, az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá val, to váb bá, hogy a
ter ve zet szer kesz té si és szö ve ge zé si szem pont ból ki fo gás -
ta lan legyen. 
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(2) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je fe le lõs az eu ró pai uni ós
tag ság ból ere dõ jog har mo ni zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro -
zásá nak, prog ra mo zá sá nak és tel je sí té sük el len õr zé sé nek
rend jé rõl szó ló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sá ért.

70. §

(1) Az el ké szí tett ja vas lat, il let ve elõ ter jesz tés szak ma -
po li ti kai mun ka cso port hoz tör té nõ be nyúj tá sát, va la mint
ál lam igaz ga tá si egyez te té sét az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit -
kár en ge dé lye zi. Az en ge dé lye zést jog sza bály ter ve zet ese -
tén az elõ ké szí tõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a Jogi Fõ osz -
tály ve ze tõ jé vel, il let ve a 63. § (10) be kez dé sé nek g) pont -
já ban meg ha tá ro zott te rü le te ken a Jogi Fõ osz tály ál ta lá nos 
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé vel együt tes fel jegy zés ben kéri, 
amely ben tá jé koz tat ják az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kárt a
sza bá lyo zás tár gyá ról, in do ká ról, va la mint a jog sza bály -
ter ve zet tel kap cso lat ban le foly ta tott egyez te té sek rõl.
Az elõ ké szí tõ szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge fe lett fel -
ügye le tet gya kor ló szak ál lam tit kár nak, va la mint a koor -
dinációs szak ál lam tit kár nak az egyez te tés en ge dé lye zé sét
kez de mé nye zõ fel jegy zést jó vá ha gyás cél já ból min den
esetben be kell mutatni.

(2) Az egyez te tés re en ge dé lye zett ter ve ze tet (ja vas la tot, 
elõ ter jesz tést) a Jogi Fõ osz tály ké szí ti elõ ál lam igaz ga tá si
egyez te tés re, fi gye lem be véve a jog al ko tás ról szó ló tör -
vény ben és a Kor mány ügy rend jé ben fog lal ta kat. A jog -
sza bály ter ve ze tet a szak mai ér dek kép vi se le ti és ér dek -
egyez te tõ szer vek kel a Jogi Fõ osz tály, va la mint a szak mai
szer ve ze ti egy ség egyez te ti. Az ál lam igaz ga tá si egyez te -
tés re el ké szí tett ter ve ze tet a Jogi Fõ osz tály kül di ki, majd a 
be ér ke zett vé le mé nye ket a szak mai fõ osz tály a Jogi Fõ -
osz tállyal együtt mû köd ve fel dol goz za, és meg szer ve zi a
szük sé ges egyez te té se ket.

(3) Min den ter ve ze tet (elõ ter jesz tést) a kül sõ egyez te -
tés sel egy ide jû leg be kell mu tat ni a mi nisz ter nek, az ál lam -
tit ká rok nak, a szak ál lam tit ká rok nak, a mi nisz te ri biz tos -
nak és - a mi nisz té ri u mi Int ra net rend sze ren ke resz tül tör -
té nõ köz zé té tel út ján - a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i -
nek, il let ve a fo gya té kos em be rek szá má ra hoz zá fér he tõ
mó don (kü lö nös te kin tet tel a lá tás sé rült fel hasz ná lók ra)
meg kell je len tet ni a mi nisz té ri um honlapján.

(4) A kül sõ szer vek ész re vé te le it az elõ ké szí tõ a Jogi
Fõ osz tállyal együt te sen ér té ke li, az el fo ga dott észrevéte -
leket a Jogi Fõ osz tály ve ze ti át.

(5) A kül sõ szer vek kel való vé le mény el té rés ese tén az
elõ ké szí tõ a Jogi Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel meg kí sér li
a vi tás kér dé sek tisz tá zá sát. Az egyez te tés ered mé nyé rõl
az elõ ké szí tõ tá jé koz tat ja az il le té kes szak ál lam tit kárt, kü lön
ki tér ve a füg gõ ben ma radt kér dé sek re.

(6) A ter ve ze tek ese té ben a tár cák kö zöt ti vé le mény el té -
rés egyez te té sét elõ ször ügy in té zõi, majd fõ osz tály ve ze tõi
szin ten kell meg kí sé rel ni. Az egyez te tés ben az érin tett

elõké szí tõ és a Jogi Fõ osz tály együt te sen vesz részt, ha
azon ban ez az egyez te tés ered mény te len volt, azt szak ál -
lam tit ká ri, ál lam tit ká ri, vé gül mi nisz te ri szin ten kell foly -
tat ni. En nek kez de mé nye zé se a Jogi Fõ osz tály és az elõ ké -
szí tõ fel ada ta.

(7) A le foly ta tott egyez te tést kö ve tõ en a Jogi Fõ osz tály
fel jegy zés ben fog lal ja össze az egyez te té sek ered mé nyét,
majd a ki adás ra kész ter ve ze tet (elõ ter jesz tést) - az elõ ké -
szí tõ szer ve ze ti egy ség mun ká ját irá nyí tó szak ál lam tit kár,
a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, va la mint az ál ta lá nos jog -
kö rû ál lam tit kár - a te rü le té re tar to zó ügyek te kin te té ben a
szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál -
lam tit kár ral együt tes - egyet ér té se ese tén ki ad má nyo zás
cél já ból be mu tat ja a mi nisz ter nek. 

(8) Az elõ ter jesz tés hez - a szak mai fe le lõs szer ve ze ti
egy ség köz re mû kö dé sé vel - a Saj tó Tit kár ság ál tal össze ál -
lí tott kom mu ni ká ci ós ter vet kell csa tol ni. 

Más mi nisz té ri um ál tal elõ ké szí tett jog sza bály ter ve zet
vé le mé nye zé sé nek rend je

71. §

(1) A mi nisz té ri u mok (kor mány hi va ta lok) elõ ter jesz -
tés-, il let ve jog sza bály ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se so rán
az egy sé ges mi nisz té ri u mi ál lás pont ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben a be ér ke zõ ter ve ze te ket a Köz igaz ga tá si Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály meg kül di a tárgy sze rint érin tett szer ve ze ti
egy sé gek hez, in téz mé nyek hez, an nak fel tün te té sé vel,
hogy az anya got egy ide jû leg mely to váb bi szer ve ze ti egy -
sé gek ré szé re küld te meg. Amennyi ben a vé le mé nye zõ
szer ve ze ti egy ség ál lás pont ja sze rint az anyag to váb bi
szer ve ze ti egy ség fel adat kö rét, va la mint a mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt álló köz pon ti hi va talt vagy in téz ményt is érin -
ti, a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály veze tõjénél
ha la dék ta la nul kez de mé nye zi a vé le mé nye zés re való meg -
küldést.

(2) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály a vé le mé -
nye zõ szer ve ze ti egy sé gek ész re vé te le i nek fi gye lem be vé -
te lé vel el ké szí ti a mi nisz té ri um vé le mé nyét össze fog la ló,
az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár ál tal kül den dõ vá lasz le vél
ter ve ze tét, és azt - a te rü le té re tar to zó ügyek te kin te té ben a
szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál -
lam tit kár út ján - az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár nak el jut -
tat ja. A vé le mé nye zõ szer ve ze ti egy sé gek az észrevéte -
leiket szak ál lam tit kár sá gon ként össze fog lal va a Köz igaz -
gatási Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ré szé re jut tat ják el a szá -
mukra meg adott ha tár idõn belül.

(3) Ha az egy sé ges ál lás fog la lás ki ala kí tá sa so rán ki de -
rül, hogy az egyes szer ve ze ti egy sé gek kö zött vé le mény -
kü lönb ség áll fenn, ak kor a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály egyez te tést kez de mé nyez. Amennyi ben a vé le -
mény el té rés ezt kö ve tõ en is fenn áll, a kér dés ben a koor -
dinációs szak ál lam tit kár dönt.
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(4) Amennyi ben a vá lasz adá si ha tár idõ bár mely ok ból
nem tart ha tó - kü lö nö sen, ha bi zo nyos, hogy a ter ve zet re
lesz ész re vé tel - a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály -
nak er rõl és a vár ha tó el ké szü lé si idõ pont ról te le fo non,
fax üze net ben vagy elekt ro ni kus úton tá jé koz tat nia kell
a vé le ményt kérõ mi nisz té ri u mot (kor mány hi va talt).
Az eset le ge sen ké se del me sen el ké szült vá lasz le ve let elsõ
lé pés ként mun ka pél dány ként fa xon kell meg kül de ni a vé -
le ményt kérõ mi nisz té ri um (kor mány hi va tal) ré szé re.

(5) Az ész re vé te lek alap ján, il let ve a szük sé ges egyez te -
tés után el ké szí tett vá lasz le vél ter ve ze tét a Köz igaz ga tá si
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály köz vet le nül - il let ve a te rü le té re
tar to zó ügyek te kin te té ben a szo ci ál po li ti kai és esély -
egyen lõ sé gi te rü le tért fe le lõs ál lam tit kár út ján - el jut tat ja
az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár ré szé re.

(6) Az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár ál tal alá írt vá lasz le -
ve let és az elõz mé nye ket az Ál lam tit ká ri Tit kár ság a Köz -
igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály nak kül di vissza, amely
gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi vé le mény nek a cím zett ré -
szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl.

(7) A meg kül dést kö ve tõ en a Köz igaz ga tá si Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály gon dos ko dik az el kül dött le vél, va la mint a
kap cso ló dó anya gok irat tá ro zá sá ról, to váb bá az ész re vé -
telt tar tal ma zó tár ca le ve let má so lat ban meg kül di a vé le -
mé nye zõ szer ve ze ti egy sé gek nek.

(8) Amennyi ben az elõ ter jesz tést, jog sza bály ter ve ze tet
kül dõ mi nisz té ri um (kor mány hi va tal) a be ér ke zett ész re -
vé te lek tár gyá ban szó be li egyez te tést tart, a mi nisz té ri u -
mot az ész re vé telt meg fo gal ma zó szer ve ze ti egy ség, vagy
ha a kép vi se let más mó don nem biz to sít ha tó, szük ség ese tén
a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály kép vi se li.

(9) Az egyez te tés ered mé nyé rõl az egyez te té sen részt -
ve võ a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét szó ban, va la mint a
Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jét írás ban
tá jé koz tat ja.

A be szá mo lók és em lé kez te tõk meg kül dé sé nek rend je

72. §

A tár ca kö zi bi zott sá gok, va la mint a szak ma po li ti kai
mun ka cso port - a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö rét érin -
tõ - na pi ren di pont ja i ról, va la mint dön té se i rõl ér te sí te ni
kell

a) az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kárt, 

b) a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kárt,

c) a fel adat kör ében érin tett szak ál lam tit kárt,

d) sa ját elõ ter jesz tés és dön té si ja vas lat ese tén - a 68. §
sze rin ti - elõ ké szí tõt, va la mint a Jogi Fõ osz tály fel adat kör rel
ren del ke zõ ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ jét.

A mun ka kör át adás-át vé tel rend jé nek sza bá lyai

73. §

(1) A mun ka kö rök át adás-át vé te lét az egyes mun ka kö -
rök ben be kö vet ke zõ sze mé lyi vál to zá sok, va la mint tar tós
(vár ha tó an 6 hó na pot meg ha la dó) tá vol lét ese tén kell vég -
re haj ta ni.

(2) A mun ka kört a mun ka kör el lá tá sá ra ki ne ve zett új
köz tiszt vi se lõ nek vagy a mun ka kör he lyet te sí té sé vel meg -
bí zott köz tiszt vi se lõ nek kell át ad ni, új ki ne ve zés vagy he -
lyet te sí té si meg bí zás hi á nyá ban a mun ka kört a köz vet len
ve ze tõ nek kell át ad ni.

(3) A mun ka kör át adás-át vé telt jegy zõ könyv ben kell
rög zí te ni. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:

a) az át adás-át vé tel he lyét, idõ pont ját, tár gyát,

b) az át adás ra ke rü lõ mun ka kör szak mai fel ada ta it, a vo -
nat ko zó mun ka kö ri le írást,

c) a fo lya mat ban levõ fon to sabb fel ada tok fel so ro lá sát,
és az azok vég re haj tá sá nak hely ze té re vo nat ko zó ada to kat, 
az el ért ered mé nye ket, a mu tat ko zó hi á nyos sá go kat,

d) az át adás ra ke rü lõ irat anya go kat, uta sí tá so kat, ter ve ket,
sza bály za to kat, to váb bá a lel tá ri tár gyak jegy zé két,

e) az át adó nak és az át ve võ nek a jegy zõ könyv tar tal má -
val, meg ál la pí tá sa i val kap cso la tos eset le ges ész re vé te le it,
meg ál la pí tá sa it.

(4) A mun ka kör át adás-át vé te li jegy zõ köny vet há rom
pél dány ban kell el ké szí te ni, azt az át adó és az át ve võ köz -
tiszt vi se lõ, va la mint köz vet len mun ka he lyi ve ze tõ jük írja
alá. A jegy zõ könyv egy-egy pél dá nyát a mun ka kört át adó
és át ve võ köz tiszt vi se lõk, va la mint a köz vet len ve ze tõ
kap ják meg.

A hi va ta li ti tok ke ze lé sé nek sza bá lyai

74. §

A szol gá la ti ti tok ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it a Ti -
tok vé del mi Sza bály zat tar tal maz za.

Az uta sí tá si jog gya kor lá sá nak sza bá lyai

75. §

(1) A mi nisz té ri u mon be lül a ve ze tõi uta sí tá sok írás be li ek
és szó be li ek le het nek.

(2) Az írott for má ban meg je le nõ nor ma tív jel le gû uta sí -
tá sok elõ ké szí té sé re, ki adá sá ra e sza bály zat ren del ke zé se it 
ér te lem sze rû en al kal maz ni kell az zal, hogy a mi nisz te ri
uta sí tá sok nyil ván tar tá sát a Jogi Fõ osz tály vég zi.
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Az el len õr zé si jog gya kor lá sa

76. §

Az el len õr zé si jog gya kor lá sa a mi nisz té ri um el len õr zé si
nyom vo na lá nak meg fe le lõ en, az aláb bi for má ban tör té nik:

a) ve ze tõi el len õr zés: a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi és
az irá nyí tás sal meg bí zott mun ka tár sak el len õr zé si jo gu kat
- az ál ta lá nos je len té si kö te le zett ség sza bá lya i nak be tar tá -
sa mel lett - köz vet le nül és fo lya ma to san gya ko rol ják (az
el len õr zé si te vé keny ség té te les fel adat- és ha tás kö ri sza bá -
lyo zá sát a mun ka kö ri le írá suk tar tal maz za),

b) mun ka fo lya ma tok ba épí tett el len õr zés: a szak mai,
gaz da sá gi, ügy vi te li fo lya ma tok meg szer ve zé se so rán a
vég re haj tó mû ve le tek közé, kö te le zõ en olyan el len õr zé si
mû ve le te ket kell be ik tat ni, ame lyek a fo lya mat sza bá lyos -
sá gá nak és cél sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sát szol gál ják, il -
let ve le he tõ vé te szik, va la mint a ke let ke zõ ada tok való -
diságáról való meg gyõ zõ dést se gí tik elõ,

c) bel sõ, va la mint fel ügye le ti el len õr zés: a mi nisz ter ál -
tal jó vá ha gyott éves el len õr zé si terv alap ján tör té nik, il let -
ve ha azt so ron kí vül, a mi nisz ter ja vas la ta, il let ve a sa ját
kez de mé nye zé se alap ján a bel sõ el len õr zé si szerv ve ze tõ je 
el ren de li.

77. §

A bel sõ el len õr zés rész le tes sza bá lya it a Bel sõ El len õr -
zé si Ké zi könyv tar tal maz za. A mi nisz té ri um el len õr zé si
nyom vo na la, va la mint a mi nisz té ri um koc ká zat ke ze lé si
sza bály za ta je len sza bály zat ré szei és an nak mel lék le tei.

II. cím
Mi nisz té ri u mi ér te kez le tek

A mi nisz te ri ér te kez let

78. §

(1) A mi nisz te ri ér te kez let a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi
- a Kor mány dön té se i re is fi gye lem mel levõ - heti fel ada ta -
i nak ki je lö lé sét, a mi nisz ter kor mány ülés re tör té nõ fel ké -
szí té sét szol gá ló ér te kez let. Az ér te kez let a mi nisz té ri um
mun ká ját érin tõ je len tõs kér dé sek ben tá jé koz ta tás nyúj tá -
sá ra, a je len tõ sé gük nél fog va egy sé ges mi nisz té ri u mi ál -
lás pont ki ala kí tá sát igény lõ kér dé sek meg vi ta tá sá ra, az ál -
lás pont ki ala kí tá sá ra biz to sít le he tõ sé get. 

(2) Az ér te kez let re a kor mány ülést meg elõ zõ en, il let ve
a tá jé koz ta tás te kin te té ben azt kö ve tõ en ke rül sor. Az ér te -
kez let pon tos idõ pont ját a mi nisz ter kör le vél ben ha tá roz za
meg.

(3) Az ér te kez le tet a mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese tén
az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár ve ze ti.

(4) Az ér te kez let részt ve või a mi nisz ter, az ál lam tit ká -
rok, a szak ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök és az El len õr zé si
Osz tály ve ze tõ je. Ál lan dó meg hí vott a mi nisz te ri biz tos, a
Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je, va la mint a mi nisz ter ál tal
ki je lölt po li ti kai fõ ta nács adók, ta nács adók. A mi nisz ter az
egyes na pi ren di pon tok tár gya lá sá hoz más ve ze tõ je len lé tét
is el ren del he ti.

(5) A Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je

a) gon dos ko dik az ér te kez let össze hí vá sá ról,

b) rö vid össze fog la lót ké szít az ér te kez let dön té se i rõl,
a miniszter ál tal elõ ké szí tés re ki adott ügyek rõl, és fi gye -
lem mel kí sé ri a fel ada tok meg va ló su lá sát.

Az ál lam tit ká ri ér te kez let 

79. §

(1) Az ál lam tit ká ri ér te kez let az ál lam tit ká rok fel adat -
kö ré be tar to zó irá nyí tá si fel ada tok ha té kony el lá tá sát szol -
gá ló, kü lön-kü lön meg tar tott ér te kez let, amely az egy sé -
ges mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sát igény lõ kér dé sek
meg vi ta tá sá ra, az ál lás pont ki ala kí tá sá nak elõ ké szí té sé re
biz to sít le he tõ sé get. 

 (2) A mi nisz te ri ér te kez let dön té se i re te kin tet tel az
érin tett ál lam tit kár az ál lam tit ká ri ér te kez le ten ha tá roz za
meg a szak ál lam tit ká rok és az ál ta luk irá nyí tott szer ve ze ti
egy sé gek ak tu á lis fel ada ta it, va la mint dönt mind azon kér -
dé sek ben, ame lyek nem igény lik a mi nisz ter jó vá ha gyá sát.

(3) Az ér te kez let re - le he tõ ség sze rint - heti rend sze res -
ség gel ke rül sor, pon tos idõ pont ját az érin tett ál lam tit kár
kör le vél ben ha tá roz za meg.

(4) Az ér te kez le tet az érin tett ál lam tit kár - az ál ta lá nos
jog kö rû ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár, a szo ci ál po li ti kai és esély egyen lõ sé gi te -
rü le tért fe le lõs ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la
ki je lölt szak ál lam tit kár - vezeti.

(5) Az ér te kez let részt ve või az érin tett ál lam tit kár, az
érin tett ál lam tit kár fel ügye le te alá tar to zó szak ál lam tit ká -
rok, a ka bi net fõ nök, az El len õr zé si Osz tály ve ze tõ je és az
Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je. Az érin tett ál lam tit kár az
egyes na pi ren di pon tok tár gya lá sá hoz más köz tiszt vi se lõ
je len lé tét is el ren del he ti.

(6) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je
gon dos ko dik az ér te kez let össze hí vá sá ról. 

A szak mai ve ze tõi ér te kez let

80. §

(1) A szak mai ve ze tõi ér te kez let

a) a mi nisz té ri um fel sõ- és kö zép ve ze tõ i nek köl csö nös
tá jé koz ta tá sa,
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b) az ál la mi ve ze tõi dön tést igény lõ egyéb ak tu á lis kér -
dé sek át te kin té se, a mi nisz té ri um bel sõ ügye i nek meg vi ta -
tá sa, szük ség sze rint dön tés ho za tal

cél já ból, leg alább havi rend sze res ség gel meg tar tott ér te -
kez let.

(2) Az ér te kez let idõ pont ját az ál ta lá nos jog kö rû ál lam -
tit kár kör le vél ben ha tá roz za meg.

(3) Az ér te kez le tet az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár, aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ve ze ti.

(4) Az ér te kez let részt ve või:

a) az (1) be kez dés a) pont ját érin tõ kér dé sek tár gya lá sá -
nál a mi nisz te ri ér te kez let tag jai és ál lan dó meg hí vott jai, a
mi nisz té ri um ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ ve -
ze tõi, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sá val, il let ve
fel ügye le té vel mû kö dõ in téz mé nyek és köz igaz ga tá si
szer vek ve ze tõi, 

b) az (1) be kez dés b) pont ját érin tõ kér dé sek tár gya lá sá -
nál az a) pont ban fog lalt sze mé lyek, va la mint az elõ ter -
jesz tés ké szí té sé ben köz re mû kö dõ köz igaz ga tá si szer vek
és in téz mé nyek kép vi se lõi.

(5) A kül sõ meg hí vot tak rész vé te lé nek biz to sí tá sá ról és
az elõ ter jesz tés ré szük re tör té nõ el jut ta tá sá ról a na pi rend
elõ ter jesz tõ je gon dos ko dik.

(6) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár tit kár sá ga 

a) gon dos ko dik az ér te kez let össze hí vá sá ról,

b) a mi nisz té ri um mun ka ter vé re fi gye lem mel, a részt ve -
võk ja vas la ta alap ján össze ál lít ja az ér te kez let na pi rend jét, 
ame lyet az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár hagy jóvá,

c) az ér te kez le ten el hang zot tak ról rö vid össze fog la lót
ké szít, ame lyet az ér te kez le ten részt ve võk, a szak ál lam tit -
ká rok, il let ve a vég re haj tá sért fe le lõ sök ren del ke zé sé re
bo csát, és fi gye lem mel kí sé ri a fel ada tok meg va ló su lá sát.

A ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri ér te kez let

81. §

(1) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri ér te kez let a szak ál -
lam tit ká rok és más mi nisz té ri u mi fel sõ- és kö zép ve ze tõk
szak fel ada ta i nak össze han go lá sa és ez zel össze füg gõ ak -
tu á lis kér dé sek meg vi ta tá sa ér de ké ben heti rendsze -
rességgel meg tar tott ér te kez let.

(2) Az ér te kez let idõ pont ját a ko or di ná ci ós szak ál lam -
tit kár kör le vél ben ha tá roz za meg.

(3) Az ér te kez le tet a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár, aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la ki je lölt fel sõ ve ze tõ ve ze ti.

(4) Az ér te kez let részt ve või a szak ál lam tit ká rok, a ka bi -
net fõ nök, a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je, az Ál lam tit ká ri
Tit kár sá gok ve ze tõi, a Saj tó Tit kár ság ve ze tõ je, az El len -
õr zé si Osz tály ve ze tõ je, a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály ve ze tõ je, a Ter ve zé si és Fej lesz té si Fõ osz tály ve -
ze tõ je, va la mint meg hí vá suk ese tén az ön ál ló kiadmá -

nyozási jog gal ren del ke zõ egyéb ve ze tõk és más meg -
hívottak.

(5) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár tit kár sá ga 

a) gon dos ko dik az ér te kez let össze hí vá sá ról,

b) össze ál lít ja az ér te kez let na pi rend jét, me lyet a ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár hagy jóvá,

c) az ér te kez le ten el hang zot tak ról rö vid em lé kez te tõt
ké szít, ame lyet az ér te kez le ten részt ve võk (meg hí vot tak),
il let ve a vég re haj tá sért fe le lõ sök ren del ke zé sé re bo csát, és
fi gye lem mel kí sé ri a fel ada tok meg va ló su lá sát.

(6) Egyes ki emelt cél ki tû zé sek és szak fel ada tok össze -
han go lá sa ér de ké ben a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár szük -
ség sze rint te ma ti kus szak ál lam tit ká ri ér te kez le tet tart.
A te ma ti kus szak ál lam tit ká ri ér te kez let re a (2)-(5) be kez dés 
ren del ke zé sei az irány adók az zal, hogy a részt ve võk kö rét a
ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár az ér te kez let na pi rend jén sze -
rep lõ fel ada tok tól füg gõ en ese ten ként ha tá roz za meg.

A szak ál lam tit ká ri ér te kez let 

82. §

(1) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let az idõ sze rû prob lé mák
fel sõ szin tû ren de zé se ér de ké ben szük ség sze rin ti rend sze -
res ség gel, az egy szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó te -
rü le ten ként kü lön-kü lön meg tar tott ér te kez let.

(2) Az ér te kez let idõ pont ját a szak ál lam tit kár kör le vél ben
ha tá roz za meg.

(3) Az ér te kez le tet a szak ál lam tit kár, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az ál ta la ki je lölt fel sõ ve ze tõ ve ze ti.

(4) Az ér te kez let részt ve või a szak ál lam tit kár, a ka bi -
net fõ nök, a fõ osz tály ve ze tõ, az ön ál ló ki ad má nyo zá si jog -
gal ren del ke zõ egyéb ve ze tõ, va la mint azon köz pon ti hi -
vatal ve ze tõ je, amellyel kap cso lat ban egyes irá nyí tá si
vagy fel ügye le ti jo go kat a mi nisz ter a szak ál lam tit kár ra
ru há zott.

(5) A szak ál lam tit ká ri tit kár ság ve ze tõ je

a) gon dos ko dik az ér te kez let meg szer ve zé sé rõl (össze -
gyûj ti, hogy me lyik szak te rü let mi lyen kér dést kí ván az ér -
te kez le ten meg tár gyal ni, össze ál lít ja az ér te kez let na pi -
rend jét, és er rõl ér te sí ti az érin tet te ket stb.),

b) az ér te kez le ten el hang zot tak ról rö vid össze fog la lót
ké szít, ame lyet az ér te kez le ten részt ve võk, va la mint az ál -
lam tit ká rok, il let ve a vég re haj tá sért fe le lõ sök ren del ke zé -
sé re bo csát, és fi gye lem mel kí sé ri a fel ada tok megvaló -
sulását.

A mi nisz té ri u mi mun ka cso port

83. §

(1) A mi nisz ter nor ma tív uta sí tás sal bi zo nyos, ki emel -
ke dõ fel ada tok kal kap cso la tos te en dõk ko or di ná lá sá ra
mun ka cso por tot hoz lét re.
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(2) A mun ka cso port fel ada tát, ve ze tõ jét és tag ja it, va la -
mint mû kö dé sé nek rend jét a mun ka cso por tot lét re ho zó
mi nisz te ri uta sí tás ha tá roz za meg.  

A mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk ér te kez le te

84. §

(1) A mi nisz té ri um mun ká já nak ér té ke lé sét, a dol go zók
szé le sebb kö rét érin tõ na gyobb je len tõ sé gû elvi és gya kor -
la ti kér dé se ket szük ség sze rint a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi -
se lõk ér te kez le te tár gyal ja meg.

(2) A mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk ér te kez le tét a mi -
nisz ter vagy az ál ta la ez zel a fel adat tal meg bí zott ve ze tõ
tart ja, a szer ve zé si fel ada to kat a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály 
lát ja el.

III. cím
A kor mány ülés re, Ál lam tit ká ri Ér te kez let re, va la mint a

Kor mány ka bi net je i nek ülé sé re való felkészítés

A kor mány ülés re, va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let re
való fel ké szí tés sza bá lyai

85. §

(1) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály a kor -
mány ülés, va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let na pi rend jén 
sze rep lõ elõ ter jesz té se ket - ide nem ért ve a mi nisz té ri um
jog sza bály-elõ ké szí té si fel adat kö ré be tar to zó elõ ter jesz té -
se ket - meg ér ke zé sü ket kö ve tõ en elõz mé nyek kel lát ja el,
majd ha tár idõ tû zé sé vel az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár
meg bí zá sá ból ki je lö li a szak mai vé le ményt adó szakállam -
titkárt.

(2) A szak mai vé le ményt tar tal ma zó fel jegy zést a Köz -
igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ál tal meg adott ha tár -
idõ ig kell a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ra el jut -
tat ni.

(3) A fel ké szí tõt a - (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vétel tõl el te kint ve - a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
ké szí ti el.

(4) A kü lö nös szak ér tel met igény lõ elõ ter jesz té sek ese -
tén a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je ki je -
lö lé se alap ján, az ál ta la meg ha tá ro zott ha tár idõ re a fel ké -
szí tõt az érin tett szak mai szer ve ze ti egy ség ké szí ti el.
A fel ké szí tõt eb ben az eset ben is a Köz igaz ga tá si Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály ré szé re kell meg kül de ni, amely gon dos -
ko dik a mi nisz ter, va la mint az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit -
kár ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról.

(5) Amennyi ben a be ér ke zõ szak mai vé le mé nyek nin -
cse nek össz hang ban egy más sal, a Köz igaz ga tá si Ko or di -

ná ci ós Fõ osz tály egyez te tést kez de mé nyez. Az egyez te tés
si ker te len sé ge ese tén a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár dönt.

(6) A fel ké szí tõ tar tal maz za

a) az elõz mé nyek le írá sát, ezen be lül az ál lam igaz ga tá si
egyez te tés ered mé nyé re, il let ve a mi nisz té ri um ál lás pont -
já ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, va la mint - ha volt ilyen - a
ko ráb bi Ál lam tit ká ri Ér te kez let, kor mány ülés, kabinet -
ülések dön té sét,

b) az elõ ter jesz tés rö vid tar tal mi össze fog la lá sát, ki -
emel ve az elõ ter jesz tés nek a mi nisz té ri um fel adat- és ha -
tás kö rét érin tõ ele me it,

c) a kép vi sel ni ja va solt ál lás pon tot.

(7) Az egy sé ges for má tum biz to sí tá sa ér de ké ben a Köz -
igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ál tal (min ta pél dány
meg adá sá val) meg ha tá ro zott for má ban kell a fel ké szí tõt
el ké szí te ni.

(8) Sa ját elõ ter jesz tés ese tén a Jogi Fõ osz tály és az elõ -
ter jesz tés tár gya sze rint leg in kább érin tett szer ve ze ti egy -
ség ké szí ti el a fel ké szí tõt. Eb ben az eset ben a (6) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl a fel ké szí tõ utol só pont já -
ban tá jé koz ta tást kell adni az ál lam igaz ga tá si egyez te tés
alap ján vár ha tó an fel me rü lõ kér dé sek rõl és a le het sé ges
vá la szok ról.

(9) A kor mány ülés, va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let
na pi rend jén sze rep lõ elõ ter jesz té se ket, az ál lam igaz ga tá si
egyez te tés so rán el kül dött vá lasz le vél má so la tát, to váb bá
a fel ké szí tõt a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve -
ze tõ je a fel ké szí tõ el ké szül tét kö ve tõ en ha la dék ta la nul át -
ad ja az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár nak, il let ve a kabinet -
fõnöknek. 

(10) Amennyi ben va la mely elõ ter jesz tés a kor mány -
ülés, va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let na pi rend jén sze -
re pel, de a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal azt a mi nisz té ri um hoz
a kor mány ülés idõ pont já ig nem jut tat ta el, az elõ ter jesz tés -
sel kap cso la tos elõz mé nye ket kell a mi nisz ter, il let ve az
ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár ré szé re el jut tat ni.

A Kor mány ka bi net je i nek ülé sé re való fel ké szí tés

86. §

(1) A Kor mány ka bi net jei ülé se i nek (a to váb bi ak ban:
ka bi net ülés) na pi rend jét - an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ en -
a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je el jut tat -
ja a mi nisz ter nek, il let ve az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár -
nak. A mi nisz ter vagy az ál ta lá nos jog kö rû ál lam tit kár
meg je lö li, hogy mely elõ ter jesz té sek rõl kér írá sos fel ké -
szí tõt.

(2) A fel ké szí tõt a kor mány ülés fel ké szí tõ jé re vonat -
kozó sza bá lyok sze rint kell el ké szí te ni. 

(3) A ka bi net ülés na pi rend jén sze rep lõ elõ ter jesz tést,
va la mint a fel ké szí tõt - an nak el ké szül tét kö ve tõ en - a
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Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je ha la dék -
ta la nul to váb bít ja a mi nisz ter nek, il let ve az ál ta lá nos jog -
kö rû ál lam tit kár nak.

IV. cím
Kö te le zõ jel leg gel al kal ma zan dó sza bály za tok 

és el já rá si rendek

87. §

(1) A mi nisz té ri um ban kö te le zõ jel leg gel al kal ma zan dó
sza bály zat:

a) Köz szol gá la ti Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fe le lõs,

b) Adat vé del mi Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály fe -
le lõs,

c) Ti tok vé del mi Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Fõ osz tály fe -
le lõs.

(2) A mi nisz té ri um sza bály za ta it, el já rá si rend je it, az ál -
la mi ve ze tõi kör le ve le ket, ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és
Mûkö dé si Sza bály zat fi gye lem be vé te lé vel kell al kal maz ni.
Ilyen sza bály za tok kü lö nö sen:

1. Irat ke ze lé si Sza bály zat és Irat tá ri Terv, mely nek el ké -
szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály fe le lõs,

2. Tûz vé del mi Uta sí tás és Tûz ri a dó Terv, mely nek el ké -
szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

3. Bom ba ri a dó Terv, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí -
tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

4. El len õr zé si Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és mó -
dosításáért az El len õr zé si Osz tály fe le lõs,

5. Rep re zen tá ci ós Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és 
mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

6. Mun ka vé del mi Sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és 
mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

7. az SZMM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak gaz dál -
ko dá si, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si sza bály za -
ta, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi
Fõ osz tály fe le lõs,

8. az SZMM igaz ga tá si elõ irány za ta i nak gaz dál ko dá si,
kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si sza bály zata, melynek 

el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe -
le lõs,

9. az SZMM fe je zet költ ség ve té sé bõl fi nan szí ro zott be -
ru há zá sok és fel újí tá sok el já rá si rend jé rõl és fel ügye le ti
fel ada ta i ról szó ló sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

10. a Szám vi te li Po li ti ka, mely nek el ké szí té sé ért a Gaz -
da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

11. az SZMM köz be szer zé se i nek, köz pon to sí tott be -
szer zé se i nek és sza bad ké zi vé tel lel tör té nõ be szer zé se i nek 
le bo nyo lí tá sá ról szó ló sza bály za ta, mely nek el ké szí té sé ért 
és mó do sí tá sá ért a Jogi Fõ osz tály és a Gaz da sá gi Fõ osz -
tály fe le lõs,

12. az Or szág gyû lés te vé keny sé gé hez kap cso ló dó egyes
mi nisz té ri u mi fel ada tok vég re haj tá sá nak rend jé rõl szó ló
sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Par -
la men ti Tit kár ság fe le lõs,

13. az esz kö zök és for rá sok lel tár ké szí té si és lel tá ro zá si
sza bály za ta, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a
Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

14. az esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály za ta,
mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ -
osz tály fe le lõs,

15. a fe les le ges va gyon tár gyak hasz no sí tá sá nak, se lej te -
zé sé nek sza bály za ta, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá -
sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

16. a bel föl di és kül föl di ki kül de tés en ge dé lye zé sé rõl és 
a kül föl di ki kül de tést tel je sí tõk költ ség té rí té sé rõl szó ló
sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz -
da sá gi Fõ osz tály, va la mint az Eu ró pai Uni ós és Nem zet -
kö zi Fõ osz tály fe le lõs,

17. a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról szó ló sza bály zat, mely -
nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály fe le lõs,

18. gép jár mû-üze mel te té si sza bály zat, mely nek el ké szí -
té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

19. az SZMM épü le te i be való be lé pés és benn tar tóz ko -
dás rend jé rõl szó ló sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

20. a mo bil te le fon-ké szü lé kek hasz ná la ti rend jé rõl szóló
sza bály zat, mely nek el ké szí té sé ért és mó do sí tá sá ért a Gaz -
da sá gi Fõ osz tály fe le lõs,

21. in for ma ti kai sza bály za tok, me lyek el ké szí té sé ért és
mó do sí tá sá ért a Gaz da sá gi Fõ osz tály fe le lõs.
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1. szá mú mel lék let a 20/2008. (HÉ 48.) SZMM uta sí tás hoz

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja 

Mun kál ta tói jog kö rök Mi nisz ter Ka bi net fõ nök Ál lam tit kár Szak ál lam tit kár

Fõ osz tály ve ze tõ
és az ön ál ló ki ad má nyo zá si 

jog gal ren del ke zõ ve ze tõ

be osz tá sú köz tiszt vi se lõ

Ko or di ná ci ós SZÁT
1. Ki ne ve zés, ki ne ve zés
mó do sí tá sa (a je len mel lék let
egyéb pont jaiban meg ha tá ro zott
ese tek ki vé te lé vel), fel men tés,
át he lye zéshez hoz zá já ru lás,
munkaszer zõ dés meg kö té se,
mó do sí tá sa, fel mon dás, il let mény
meg ál la pí tá sa (el té rí tés),
össze férhetet len ség meg ál la pí tá sa,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony lé tesíté sé nek
en ge dé lye zé se, ju tal ma zás,
he lyet te sítési díj meg ál la pí tá sa,
cél fel adat meg ha tá rozása, fe gyel mi 
jog kör gya kor lá sa, hi va tal vesztés
ki mon dá sa, rendkívüli sza bad ság
en gedélyezése.

Ka bi net fõ nök, 
po li ti kai ta nácsadók,
fõ ta nácsadók,
köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek
köztiszt vi se lõi,
ügyke ze lõi,
mun ka válla lói
te kin tetében.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vezeti
egy sé gek
köztiszt vi se lõi,
ügy kezelõi,
mun ka vál la lói
te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti 
egységek
köz tiszt vi se lõi,
ügyke ze lõi,
mun ka vál la lói
te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egységek
köz tiszt vi se lõi,
ügyke ze lõi,
mun ka vál la lói
te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek
köz tiszt vi se lõi,
ügy ke ze lõi,
mun ka vál la lói
te kin tetében. 
A ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár
fe le lõs a
mi nisz té riumi
lét szám- és
bér gaz dálko dá sért,
ezért min den 
(1-2. pont ban
meg ha tá ro zott)
lét szám- és bér jel le gû 
intéz ke dés hez az
elõ ze tes engedélye
szükséges.

Ja vas lat té tel az irá nyí tá sa 
alá tar to zó
köztiszt vi se lõk,
ügy kezelõk,
mun ka vál la lók
te kin te té ben.

2. Ve ze tõi meg bí zás adá sa és
vissza vo ná sa, cím ado má nyo zá sa
és vissza vo ná sa, va la mint ve ze tõk
ese té ben ez zel össze füg gés ben az
1. pont ban rész le te zett mun kál ta tói 
jog kö rök gya kor lá sa.

Va la mennyi
köztiszt vi se lõ
esetében.

Ja vas lat té tel. Ja vas lat té tel. Ja vas lat té tel. Ja vas lat té tel. Ja vas lat té tel.

3. Ren des sza bad ság ki adá sá nak
en ge délyezése, ki tün te té si ja vas lat
elõ ter jesz té se.

Ka bi net fõ nök, 
po li ti kai ta nácsadók,
fõ ta nácsadók, az
El le nõrzési Osz tály
vezetõje.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó
köz tisztvi se lõk
ügy ke ze lõk és
mun ka vál la lók,
va la mint a köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõi te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó
köz tiszt vi se lõk
ügy ke ze lõk és
mun ka válla lók,
va la mint a köz vetlen
irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõi te kin te té ben. 

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó
köz tiszt vi se lõk
ügy ke ze lõk és
mun ka válla lók,
va la mint a köz vetlen
irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõi te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó
köz tiszt vi se lõk
ügy ke ze lõk és
mun ka vállalók,
va la mint a köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó
szerve ze ti egy sé gek
ve ze tõi te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa alá
tar to zó köz tisztvise lõk
ügy ke ze lõk és
mun ka vál la lók, valamint
a köz vet len irányí tá sa alá 
tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõi
te kin te té ben.
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A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja 

Mun kál ta tói jog kö rök Mi nisz ter Ka bi net fõ nök Ál lam tit kár Szak ál lam tit kár

Fõ osz tály ve ze tõ
és az ön ál ló ki ad má nyo zá si 

jog gal ren del ke zõ ve ze tõ

be osz tá sú köz tiszt vi se lõ

4. Egyéb mun kál ta tói jog kö rök
(ta nul má nyi szer zõ dés kö té se,
tanul má nyút en ge dé lyezése,
mun kál ta tói köl csön
en ge dé lye zé se, fi ze té si elõ leg
fel vé te lé nek en ge dé lye zé se,
mun kálta tói iga zo lá sok ki adá sa
ví zum hoz stb.).

A mi nisz té ri um
va la mennyi
köz tiszt vi se lõ je,
ügy ke zelõje,
mun ka vál la ló ja,
po li ti kai ta nács adó ja, 
fõtaná csa dó ja
te kin te té ben. 

5. Ki tün te té si ja vas lat
elõ ter jesz té se, munkaköri le írá sok
el ké szítése, tel je sít mény-ér té ke lés,
mi nõ sí tés.

Ka bi net fõ nök, 
Po li ti kai ta nácsadók,
fõ ta nácsadók,
köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõi
te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vezeti
egy sé gek
köztiszt vi se lõi
ügy kezelõi és
mun ka vál la lói,
te kin te té ben.

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti 
egységek
köz tiszt vi se lõi
ügyke ze lõi és
mun ka vállalói,
te kin te té ben. 

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egységek
köz tiszt vi se lõi
ügyke ze lõi és
mun ka vállalói,
te kin te té ben. 

Köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek
köz tiszt vi se lõi
ügy ke ze lõi és
mun ka vál la lói,
te kinteté ben. 

Köz vet len irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek köz tiszt viselõi
ügy ke ze lõi és
munka vál la lói,
te kin tetében. 

6. Va gyon nyi latko zat-té tel lel
kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök.

Va la mennyi, 
a mi niszté ri um ban
va gyonnyilat-ko zat-té tel re
köteles sze mély ese tén 
a Hu mán po li ti kai
Fõosztály ve ze tõ je.

7. Mun ka vég zés re irányu ló egyéb
jog vi szony (meg bí zá si,
vál lal kozási) lé te sí té sé nek
en ge délyezése.

Ja vas lat té te li jog kör. A mi nisz ter 
és a ka bi net fõ nök
közvet len irá nyí tá sa
alatt szer ve ze ti
egysé gek
te kin te té ben. 

Ja vas lat té te li jog kör
a köz vet len
irá nyí tá sa alatt álló
szer ve ze ti egy sé gek
tekintetében. 

Ja vas lat té te li jog kör a 
köz vet len irá nyí tá sa
alatt álló szer ve ze ti
egy sé gek
tekintetében.

A mi nisz ter és 
a ka bi netfõnök
köz vet len irá nyí tá sa
alatt álló szer ve ze ti
egységek ki vé te lé vel
va la mennyi
szer ve ze ti egy ség
te kinteté ben.

Ja vas lat té te li jog kör az
ál ta la ve ze tett szervezeti
egy ség te kin tetében. 

8. Nem zetbiz ton sá gi el len õr zés
kez de ményezése.

Va la mennyi érintett
ese té ben.

A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
in tézmények* ve ze tõi (el nök,
fõ igaz ga tó, igaz ga tó) ese tén
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* In téz mé nyek: Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és a ré gi ós fel ügye lõ sé gek, mun ka ügyi köz pon tok, re gi o ná lis kép zõ köz pon tok, Nem ze ti Szak kép -
zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság, Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság, Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet, fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó ál -
la mi szo ci á lis in té ze tek, ál la mi gyer mek- és if jú ság vé del mi intéze tek, ja ví tó in té ze tek.



A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja 

Mun kál ta tói jog kö rök Mi nisz ter Ka bi net fõ nök Ál lam tit kár Szak ál lam tit kár

Fõ osz tály ve ze tõ
és az ön ál ló ki ad má nyo zá si 

jog gal ren del ke zõ ve ze tõ

be osz tá sú köz tiszt vi se lõ

1. Ki ne ve zés, ki ne ve zés
mó do sí tá sa, fel men tés,
át he lye zéshez hoz zá já ru lás,
illetmény meg ál la pí tá sa (el té rí tés),
össze férhetet len ség meg ál la pítása,
ju tal ma zás, he lyet tesítési díj
meg ál la pítása, cél fel adat
meg ha tározása, fe gyel mi jogkör
gya kor lá sa, hi va talvesz tés
ki mon dá sa, rend kí vü li sza bad ság
en ge dé lye zé se, egyéb mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa,
nem zet bizton sá gi ellenõrzés
kezdeményezése.

Va la mennyi
intézmény ve ze tõ je
(külön jog sza bály
szerint he lyet te se)
tekin te té ben.

Az Or szá gos
Nyugdíj biz to sí tá si
Fõigaz ga tó ság
fõ igazga tó ja és
fõ i gazgató-he lyet te sei, 
valamint az Or szá gos 
Mun ka hi gi é nés és
Fog lal koz ta tás-egész  -
ség ügyi In té zet
igaz ga tó ja 

te kin te té ben a kü lön
kor mány-ren de let ben 
fog laltak sze rint.

Va la mennyi
in téz mény ve ze tõ je
sza bad sá gá nak
en ge dé lye zé sé rõl 
a koordi ná ci ós
sza kál lam titkár dönt.

2. Va gyon nyi lat ko zat-té tel lel
kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök.

Va la mennyi
va gyonnyilat ko zat-té tel re 
kö te les in téz mény ve ze tõ
te kinteté ben a
Hu mán po li ti kai
Fõ osz tály ve ze tõ je.

3. Az in téz mé nyek gaz da sá gi 
és bel sõ ellen õr zé si ve ze tõ i nek
meg bí zá sa, a meg bí zás
vissza vo ná sa, a nem zetbiz ton sá gi
el len õr zés kez de mé nye zé se.

Va la mennyi
intézmény gaz da sá gi
és bel sõ el len õr zé si
ve ze tõ je te kin tetében.

4. Az in téz mé nyek gaz da sá gi
ve ze tõi te kin te té ben a
va gyon nyi latko zat-té tel lel
kap csolatos mun kál ta tói jogkörök.

Va la mennyi
in téz mény gaz da sá gi
ve ze tõ je
te kin te té ben.
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2. szá mú mel lék let a 20/2008. (HÉ 48.) SZMM uta sí tás hoz

Min ta a szer ve ze ti egy sé gek ügy rend je i nek el ké szí té sé hez

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se 
2. A szer ve ze ti egy ség pos ta cí me
3. A szer ve ze ti egy ség köz pon ti te le fon szá ma
4. A szer ve ze ti egy ség köz pon ti te le fax szá ma
5. A szer ve ze ti egy ség bé lyeg zõ le nyo ma ta
6. A szer ve ze ti egy ség he lye a mi nisz té ri um szer ve ze té ben (irá nyí tá si, alá-, fö lé ren delt sé gi vi szo nyok)
7. A szer ve ze ti egy ség en ge dé lye zett lét szá ma 

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATKÖR
1. A szer ve ze ti egy ség fel épí té se
2. A szer ve ze ti egy ség és az azon be lü li „al egy sé gek” fel adat kö re
3. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõi és fel ada ta ik
a) a fõ osz tály ve ze tõ fel ada tai
b) a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes(ek) fel ada tai
c) az osz tály ve ze tõ(k) fel ada tai
d) egyéb ve ze tõi be osz tás ban lévõ sze mé lyek fel ada tai

III. MÛKÖDÉSI REND
1. A he lyet te sí tés rend je
2. A ki ad má nyo zás rend je
3. A sza bad ság ki adá sá nak rend je
4. Az irat tá ro zás rend je
5. A szig ná lás rend je
6. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tá sai ve ze té sé nek rend je
7. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé gé vel kap cso la tos el len õr zés rend je
8. A szer ve ze ti egy ség dol go zói tá jé koz ta tá sá nak, szer ve ze ti egy sé gen be lü li kép zé sé nek rend je
9. Az új dol go zók be ta ní tá sá nak rend je
10. A mun ka ér te kez le tek rend je

IV. AZ ÜGYREND MELLÉKLETEI
1. A szer ve ze ti egy ség ál tal ve ze tett nyil ván tar tá sok jegy zé ke
2. A szer ve ze ti egy ség nél dol go zó mun ka tár sak mun ka kö ri le írá sai

(Dá tum)

(A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek alá írá sa)

Az ügy ren det jó vá ha gyom:

(az ál lam tit kár alá írá sa)
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MINISZTER

Miniszteri Kabinet 
 (kiemelt Kormány-projektek, romaügyek) 

Miniszteri Titkárság 

Sajtó Titkárság 

Ellen rzési Osztály

Miniszteri Biztosok 

Államtitkár
Szociálpolitikai, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúsági, 

valamint id sügyek, esélyegyenl séggel, kábítószerügyi 
koordinációval kapcsolatos ügyek  

Államtitkár (általános jogkör) 
Távmunkával összefügg  feladatok, kiemelt EU-s ügyek  

ONYF ÁFSZ OMMF NFH EBH

Szociálpolitikai
Szakállamtitkár

Esélyegyenl ségi
Szakállamtitkár

Államtitkári Titkárság 
Államtitkári Titkárság

Társadalmi 
Kapcsolatokért Felel s

Szakállamtitkár

Koordinációs
Szakállamtitkár

Foglalkoztatási és 
Képzési

Szakállamtitkár

Tervezési és 
Fejlesztési F osztály

Monitoring Titkárság 
(Osztály) 

EU Tervezési Osztály 
Stratégiai Osztály 

Társadalmi Befogadás Iroda 
(Osztály) 

Nemzeti Kábítószerügyi 
Koordinációs Igazgatóság 

(Osztály) 

Parlamenti Titkárság 
(Osztály) 

Lakossági Tájékoztatási és 
Tanácsadási Osztály 

Titkárság

Pénzbeli Ellátási és 
Nyugdíjbiztosítási 

F osztály
Pénzbeli Ellátási Osztály 

Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Családi és Szociális 
Szolgáltatások

F osztálya
Alapszolgáltatási Osztály 

Szakosított Ellátási 
Osztály

Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi 

F osztály
Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi Osztály 
Gyámügyi Osztály

Titkárság

Roma Integrációs 
F osztály

Esélyegyenl ségi
F osztály

Esélyegyenl ségi
Programiroda Osztály 

N k és Férfiak 
Társadalmi Egyenl sége

Osztály
Id sügyi Osztály 

Gyermek- és Ifjúsági 
Osztály

Fogyatékosságügyi és 
Rehabilitációs

F osztály

Titkárság

Európai Uniós és 
Nemzetközi F osztály

Európai Uniós Osztály 
Bilaterális Kapcsolatok Osztály 

Utaztatási Osztály 
Nemzetközi Szervezetek Osztálya 

Jogi F osztály
Foglalkoztatási és Munkajogi 

Osztály
Általános Jogi Osztály 
Szociális Jogi Osztály 

Közigazgatási
Koordinációs F osztály

Koordinációs Osztály 
Dokumentációs Osztály 

Gazdasági F osztály
Pénzügyi Osztály 

Gazdálkodási Számviteli Osztály
Informatikai Osztály 

Fejezeti Vagyongazdálkodási és 
Közbeszerzési Osztály 

Fejezeti Felügyeleti Osztály 
Fejezeti Pénzügyi Osztály 

Fejezeti Számviteli Osztály 

Humánpolitikai F osztály

Titkárság

Foglalkoztatási 
F osztály

Támogatások Osztálya 
Foglalkoztatási

Programok Osztály 
Közmunkatanács 

Titkársága (Osztály) 

Feln ttképzési és 
Szakképzési F osztály

Feln ttképzési Osztály 
Szakképzési Osztály 

Alapkezelési F osztály

Titkárság

Társadalmi és Civil 
Kapcsolatok
F osztálya

Civil Kapcsolatok Osztály
NCA Miniszteri Titkárság

(Osztály) 
Fogyasztóvédelmi 

Osztály

Munkaügyi
Kapcsolatok és 

Bérpolitikai F osztály
Munkaügyi Kapcsolatok 

Osztály
Bérpolitikai Osztály 

Rehabilitációs Projektiroda 
(Osztály) 

Intézményfelügyeleti 
Osztály

OÉT Titkársága 

Id sügyi Titkárság
(Osztály) 

3. számú melléklet a 20/2008. (HÉ 48.) SZMM utasításhoz



A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
21/2008. (HÉ 51.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

a Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré sze 
2008. évi de cent ra li zált és köz pon ti ke re te i nek

mó do sí tá sá ról

1. §

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. § (5) bekezdés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
Mun ka erõ pi a ci Alap (a to váb bi ak ban MpA) re ha bilitá ci ós
alap rész 2008. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sá ról szó ló
16/2008. (MüK. 9.) SZMM uta sí tás ban fog lalt ren del ke zé -
sek re, a 2008. évi 3 000 000 000 Ft, azaz há rom mil li árd Ft
össze gû köz pon ti ke re tet a MAT 47/2008. szá mú ha tá -
rozata 2 893 680 000 Ft-ra azaz ket tõ mil li árd-nyolc száz -
ki lenc ven há rom mil lió hat száz nyolc van ezer fo rint ra
csök ken tet te, a de cent ra li zált ke re tet ez zel egy ide jû leg
3 006 320 000 Ft-ra, azaz há rom mil li árd-hat mil lió-há rom -
száz húsz ezer fo rint ra nö vel te.

2. §

A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok igé nye it fi gye lem be 
véve, és a 47/2008. (IX. 3.) MAT ha tá ro zat 4. pont ja
sze rin ti fel ha tal ma zás alap ján a Mun ka erõ pi a ci Alap re -
ha bi li tá ci ós alap ré szé nek 2008. évi de cent ra li zált ke re te
3 006 320 000 Ft-ról 2 973 021 000 Ft-ra, azaz kettõmil -
liárd-ki lenc száz het ven há rom mil lió-hu szon egy ezer fo rint ra
csök ken. A csök ken tett ke ret összeg re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pon tok kö zöt ti mó do sí tott fel osz tá sát je len utasítás
2. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Ez zel egy ide jû leg a
Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé nek 2008. évi 
köz pon ti ke re te 2 893 680 000 Ft-ról 2 926 979 000 Ft-ra, azaz 
kettõ mil li árd-ki lenc száz hu szon hat mil lió-ki lenc száz het ven- 
ki lenc fo rint ra nö vek szik. 

3. §

(1) Az MpA re ha bi li tá ci ós alap rész 2008. évi köz pon ti
ke re té nek te vé keny sé gen kén ti/prog ra mon kén ti fel haszná -
lá sát az uta sí tás 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za. A je len
uta sí tás ban sze rep lõ fel adatok meg va ló sí tá sá ért a Szo ci á -
lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Fo gya té kos sá gü gyi és Re -
ha bi li tá ci ós Fõ osz tá lya felelõs.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok vég -
re haj tá sá ban az aláb bi fõbb szer ve ze ti egységek vesz nek
részt:

a) 1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lésére:
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tok,

b) 1.2. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat PR prog -
ram jai a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog -
lalkoz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re: Fog lal koz ta tá si és Szo -
ci á lis Hi va tal, re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok,

c) 2.1. A mun ka ké pes ség-vál to zás meg úju ló ér té ke lé sé -
vel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa: Or szá gos Re habili -
tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet, Re ha bi li tá ci ós Pro -
jekt iro da,

d) 3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok: Fog lal koz -
ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, Szo ci á lis és Mun ka ügyi Intézet, 
Re ha bi li tá ci ós Pro jekt iro da,

e) 4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek: Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal,

f) 5.2. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás ér tel mi
sé rült sze mé lyek nek és komp lex mun ka erõ-pi a ci szolgál -
ta tá sok tá mo ga tá sa: Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka -
ügyi Köz pont,

g) 5.3. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és Meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû Mun ka vál la lók nak (4M)” c. prog ram:
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont,

h) 5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ösz -
tön zé se a mun ka vál la lás ra, il let ve a mun kál ta tók mo -
tiválása meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek al kal -
ma zá sá ra: re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok,

i) 5.12. Komp lex re ha bi li tá ci ós min ta-in téz mé nyek ki -
ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa: prog ram az UMFT for rá sok
össze han go lá sa mi att meg szün te ten dõ,

j) 7. Az Alap rész ter hé re köz vet le nül el szá mol ha tó költ -
sé gek: Alap ke ze lé si Fõ osz tály,

k) 8. Az Alap rész mû kö dé si költ sé ge: Gaz da sá gi Fõ osz tály.

(3) A prog ra mok ban köz re mû kö dõ fon to sabb kül sõ szer -
vezetek:

a) 1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lésére:
Sal va Vita Ala pít vány, Ér tel mi Fo gya té ko sok Or szá gos
Ér dek vé del mi Szö vet sé ge, Esély há zak,

b) 3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok: Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány, Ál la mi Szám ve võ szék Mód -
szer ta ni Ku ta tó In té zet,

c) 4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek: ELTE Bár czi Gusz táv
Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar, Va kok Ál ta lá nos Is ko lá ja,
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány,
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d) 5.1. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi Gya kor lat”
kö zép is ko lás és fel nõtt meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be rek szá má ra: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé -
gé ért Köz ala pít vány,

e) 5.2. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás ér tel mi
sé rült sze mé lyek nek és komp lex mun ka erõ-pi a ci szolgál -
ta tá sok tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány, Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány, 

f) 5.4. Komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos men to ri
há ló zat ki ala kí tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Kö za la pít -
vány, Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány, Ké zen fog va Ala pít vány,

g) 5.5. Lá tás sé rült sze mé lyek ele mi és fog lal ko zá si re ha bi -
li tá ci ó já nak tá mo ga tá sa: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen -
lõségéért Köz ala pít vány,

h) 5.6. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció a kép zé si rehabilitá -
ciót kö ve tõ en: a pá lyá zat meg hi ú su lá sa mi att a prog ram
tö röl he tõ,

i) 5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek ösz -
tön zé se a mun ka vál la lás ra, il let ve a mun kál ta tók mo ti -
válása meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek al kal ma -
zá sá ra: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány,

j) 5.8. Sú lyo san-hal mo zot tan fo gya té kos sze mé lyek szü -
le i nek mun ka vál la lá sá nak elõ se gí té se: Fo gya té kos Sze mé lyek
Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány,

k) 5.9. Mun ka hely fel tá rás/mun ka kör elem zés mód sze -
rek al kal ma zá sá nak be ve ze té se: Or szá gos Fog lal koz ta tá si 
Köz ala pít vány,

l) 5.10. Re ha bi li tá ci ós, szo ci á lis gaz da sá gi mo dell-prog -
ra mok támo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pítvány,

m) 5.11. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
nyílt mun ka pi a ci fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ tran zit foglal -
koz ta tá si mo del lek tá mo ga tá sa: Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány,

n) 5.13. Au tis ta sze mé lyek ré szé re al ter na tív mun ka -
erõ-pi a ci mo dell prog ra mok ki dol go zá sa, al ter na tív
mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok cél cso port já nak bõ ví té -
se: Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala -
pít vány,

o) 6.1. Mun ka hely-te rem tés au tis ta sze mé lyek nek: Fo -
gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz ala pít vány.

4. §

Je len uta sí tás az alá írás nap já tól ha tá lyos.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 21/2008. (HÉ 51.) SZMM uta sí tás hoz

A Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé nek 2008. évi köz pon ti ke re té nek fel osz tá sa

  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2008. Te vé keny ség/prog ram

A 2007. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek 

ke re te

2008. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek

ke re te

A 2008. évi 
ke re tet ter he lõ 
kö te le zett sé gek
ke re te össze sen

2009. évi ke ret
ter hé re 

meg va ló su ló 
kö te le zett sé gek

ke re te

Prog ram 
ke re te 

össze sen

  A B A+B C A+B+C

1. A tár sa dal mi szem lé let ked ve zõ irá nyú meg vál toz ta tá sa
1.1. Köz pon ti PR prog ram a meg vál to zott

mun ka ké pességû sze mé lyek
fog lal koz ta tá si szint jé nek nö ve lé sé re

 60 000 60 000 10 000 60 000

1.2. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat 
PR prog ram jai a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû sze mé lyek
fog lal kozta tá si szint jé nek nö ve lé sé re

 70 000 70 000  70 000

2. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció meg ala po zá sa (mun ka ké pes ség vál to zá sá nak ér té ke lé se)
2.1. A mun ka ké pes ség-vál to zás meg úju ló

ér té ke lé sé vel össze füg gõ fel ada tok
tá mo ga tá sa

 200 000 200 000  200 000

3. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció fel té tel-rend sze ré nek fej lesz té se
3.1. Ku ta tá si, adat szol gál ta tá si fel ada tok 13 000 183 000 196 000 50 000 246 000

4. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ció hu mán-erõ for rás fej lesz té se
4.1. Kép zé sek, to vább kép zé sek  192 704 192 704  192 704

5. A fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok fej lesz té se
5.1. Nyílt mun ka erõ-pi a ci „Mun ka he lyi

Gya kor lat” program tá mo ga tá sa
 100 000 100 000  100 000

5.2. Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás©Szol gál ta tás
ér tel mi sé rült sze mé lyek nek és komp lex
mun ka erõ-pi a ci szolgál ta tá sok tá mo ga tá sa

 143 275 143 275 256 725 400 000

5.3. „Meg ol dás Mun kál ta tók nak és
Meg vál to zott munkaké pes sé gû
Mun ka vál la lók nak (4M)” c. prog ram
támo ga tá sa

150 000 100 000 250 000 190 000 440 000

5.4. Komp lex re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos
el lá tás-szer ve zõi (men to ri) há ló zat
ki ala kí tá sa

100 000 10 000 110 000  110 000

5.5. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek 
ele mi és fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já nak
tá mo ga tá sa

50 000 300 000 350 000 50 000 400 000

5.6. Fog lal ko zá si re ha bi li tá ció a kép zé si
re ha bi li tá ci ót kö ve tõ en

  0  0

5.7. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la lók és mun kál ta tók
fog lal koz ta tá si ak ti vi tá sá nak ösz tön zé se

 100 000 100 000  100 000

5.8. Sú lyo san-hal mo zot tan fo gya té kos
sze mé lyek szü leinek mun ka vál la lá sá nak
elõ se gí té se

 50 000 50 000  50 000

5.9. Mun ka hely fel tá rás/mun ka kör elem zés
szak mai protokoll já nak ki ala kí tá sa,
kép zé si prog ram ki dol go zá sa

 50 000 50 000  50 000

5.10. Re ha bi li tá ci ós, szo ci á lis gaz da sá gi
mo dell-prog ra mok tá mo ga tá sa

 200 000 200 000  200 000

12. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1017



  E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2008. Te vé keny ség/prog ram

A 2007. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek 

ke re te

2008. év ben
vál lalt 

a 2008. évi 
ke re tet ter he lõ
kö te le zett sé gek

ke re te

A 2008. évi 
ke re tet ter he lõ 
kö te le zett sé gek
ke re te össze sen

2009. évi ke ret
ter hé re 

meg va ló su ló 
kö te le zett sé gek

ke re te

Prog ram 
ke re te 

össze sen

  A B A+B C A+B+C

5.11. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la lók nyílt mun ka pi a ci
fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ tran zit
fog lalkoz ta tá si mo del lek tá mo ga tá sa

 400 000 400 000  400 000

5.12. Komp lex re ha bi li tá ci ós
min ta-in téz mé nyek ki ala kításá nak
tá mo ga tá sa

  0    0   

5.13. Au tis ta sze mé lyek ré szé re al ter na tív
mun ka erõ-pi a ci mo dell prog ra mok
ki dol go zá sa, al ter na tív mun ka erõ-pi a ci
szol gál ta tá sok cél cso port já nak bõ ví té se

 100 000 100 000  100 000

6. Mun ka hely-meg õr zõ és mun ka hely-te rem tõ prog ra mok
6.1. Mun ka hely-te rem tés au tis ta sze mé lyek nek 150 000 50 000 200 000 70 000 270 000

7. Alap rész ter hé re köz vet le nül
el szá mol ha tó költségek

3 500   1 500 5 000 1 200 6 200

8. Alap rész mû kö dé si költ sé ge  150 000 150 000  150 000
9. Tar ta lék  0 0  0   

10. Mind össze sen 466 500   2 460 479 2 926 979 627 925 3 544 904

2. szá mú mel lék let a 21/2008. (HÉ 51.) SZMM uta sí tás hoz

A Mun ka erõ pi a ci Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé nek 2008. évi de cent ra li zált ke re té nek fel osz tá sa

Re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont

 2008. évi 
ke ret fel osz tás 

a 47/2008. MAT 
ha tá ro zat alap ján

De cent ra li zált 
ke re ten be lü li 
át cso por to sí tás

De cent ra li zált 
és köz pon ti ke ret

kö zöt ti 
át cso por to sí tás

Mó do sí tott 
2008. évi ke ret

E Ft E Ft E Ft E Ft

A B C A+B+C

Kö zép-ma gyar or szá gi Regioná lis Mun ka ügyi Köz pont 406 538 -72 758 -17 242 316 538

Dél-al föl di Re gi o ná lis Munka ü gyi Köz pont 521 427 0 0 521 427

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 556 321 6 858 0 563 179

Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 661 887 46 000 0 707 887

Észak-ma gyar or szá gi Regioná lis Mun ka ügyi Köz pont 436 846 19 900 0 456 746

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 197 763 0 0 197 763

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 225 538 0 -16 057 209 481

De cent ra li zált ke ret össze sen 3 006 320 0 -33 299 2 973 021

Köz pon ti ke ret 2 893 680  33 299 2 926 979
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
22/2008. (HÉ 51.) 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 HEFOP
1.2 „Az ál la mi foglal koz ta tá si szol gá lat fej lesz té se”

címû köz pon ti prog ram zá rá sá hoz és az ÚMFT
Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá la tot érin tõ
prog ram ja i nak szak mai elõ ké szí té sé hez 

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 49. §-ára fi -
gye lem mel, az ál lam ház tar tás mûkö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

A HEFOP 1.2 „Az ál la mi fog lal koz ta tá si szol gá lat fej -
lesz té se” címû prog ram zá rá sa és az ÚMFT Ál la mi Fog lal -
koz ta tá si Szol gá la tot érin tõ prog ram ja i nak szak mai elõ ké -
szí té se ér de ké ben 2008. no vem ber 1-jé tõl 2009. ja nu ár
31-ig en ge dé lye zem, hogy a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis
Hi va tal ban az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül össze sen
19 fõ ha tá ro zott ide jû köz tiszt vi se lõ to váb bi fog lal koz ta tá -
sá ra ke rül jön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. no vem ber 1-jén lép ha tály ba és
2009. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti. 

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

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
23/2008. (HÉ 51.) SZMM

u t a  s í  t á  s a

köz al kal ma zot ti több let lét szám biz to sí tá sá ról 
a TÁMOP 2.2.1. „A kép zés mi nõ sé gé nek 

és tar tal má nak 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 mûkö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

A TÁMOP 2.2.1. „A kép zés mi nõsé gé nek és tar tal má -
nak 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 Nem ze ti Szak kép zé si és
Felnõtt kép zé si In té zet nél 2008. no vem ber 17-tõl 2010. no -
vem ber 16-ig az en ge dé lye zett lét szá mon fe lül 40 fõ ha tá -
ro zott idõre ki ne ve zett köz al kal ma zott fog lal koz ta tá sá ra
ke rül jön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. no vem ber 17-én lép ha tály ba és
2010. no vem ber 17-én ha tá lyát vesz ti. 

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

KÖZLEMÉNYEK

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
k ö z  l e  m é  n y e

a bér ga ran cia tá mo ga tás 
2009. évi ma xi má lis mér té ké rõl

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak a Ma gyar Köz löny
2008. évi 41. szá má ban meg je lent tá jé koz ta tó ja alap ján a
Bér ga ran cia Alap ról szó ló 1994. évi LXVI. tör vény

a) 7. § (1) be kez dé se sze rin ti, a tárgy évet meg elõ zõ má -
so dik év nem zet gaz da sá gi havi brut tó át lag ke re set ötszö -
rö sé nek meg fe le lõ összeg a 2009. év ben 925 000 fo rint;

b) 7. § (2) be kez dé se sze rin ti, a tárgy évet meg elõ zõ má -
so dik év nem zet gaz da sá gi havi brut tó át lag ke re set kétsze -
re sé nek meg fe le lõ összeg a 2009. év ben 370 000 fo rint.

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. de cem ber 3-i ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
de cem ber 3-án ülést tar tott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Tá jé koz ta tás a „Pos ta part ner prog ram” I. üte mé nek
elõ re ha la dá sá ról, ja vas lat a 27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá -
ro zat 2. pont já nak a mó do sí tá sá ra, va la mint a prog ram
II. üte mé nek 2009-2010. évi tá mo ga tá sá ra,
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2. a Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap -
ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re té nek 2009. évi ará -
nyá ra, va la mint a 2009. évi de cent ra li zált ke ret mun ka ügyi 
köz pon tok kö zöt ti fel osz tá sá ra,

3. a Ja vas lat a „Ja vas lat az Út a mun ká hoz” prog ram elõ -
ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra ho zott 42/2008. (VII. 9.) MAT
ha tá ro zat mó do sí tá sá ra, 

4. a Ja vas lat a mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk fog lal -
koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té sét szol gá ló prog ra mok ke re -
té ben az „In teg rált szol gál ta tá si rend szer fej lesz té se a
45 év fe let ti ek (sze ni o rok) fog lal koz ta tá sá nak bõ ví té sé -
hez” (SZENIOR al prog ram) címû prog ram meg va ló sí tás
idõ tar ta ma záró idõ pont já nak mó do sí tá sá ra, 

5. a Ja vas lat „A ha bi li tá ci ós ku tya ki kép zõk kép zé sé nek
és fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa”  címû mun ka erõ-pi a ci
prog ram tá mo ga tá sá ra,

6. a Ja vas lat a „Táv mun ka Cent rum” mun ka erõ-pi a ci
prog ram tá mo ga tá sá ra,

7. a Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) 2008. évi
fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti ke re te egyes jog cí mei
kö zöt ti át cso por to sí tás ra, va la mint a de cent ra li zált ke ret és 
a köz pon ti ke ret kö zöt ti át cso por to sí tás ra,

8. Az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2007. jú -
ni us 30-val ké szí tett be szá mo ló ja 2000., 2001., 2002.,
2003., 2004., 2005., 2006., 2007. 2008. évek ben in dí tott
tá mo ga tá si prog ram ja i ról, va la mint

9. az Össze fog la ló be szá mo ló az Or szá gos Fog lal koz ta -
tá si Köz ala pít vány 2007. és 2008. évi tá mo ga tá si program -
ja i ról és ja vas lat a ne ve zett prog ra mok 2009. évi támoga -
tási igé nyé nek elõ re ho zott fi nan szí ro zá sá ra
tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. el fo gad ta a „Pos ta part ner prog ram” I. üte mé nek elõ -
re ha la dá sá ról szó ló tá jé koz ta tót, és dön tött a 27/2008.
(IV. 30.) MAT ha tá ro zat 2. pont já nak a mó do sí tá sá ról, va -
la mint a prog ram II. üte mé nek 2009-2010. évi tá mogatá -
sáról [61/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat];

2. meg ha tá roz ta a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si
alap ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re té nek 2009. évi
ará nya it és dön tött a 2009. évi de cent ra li zált ke ret mun ka -
ügyi köz pon tok kö zöt ti fel osz tá sá ról [62/2008. (XII. 3.)
MAT ha tá ro zat];

3. dön tött a 42/2008. (VII. 9.) MAT ha tá ro zat mó do sí tá -
sá ról [63/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat];

4. hoz zá já rult a mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk fog -
lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té sét szol gá ló prog ra mok ke -
re té ben az „In teg rált szol gál ta tá si rend szer fej lesz té se a
45 év fe let ti ek (sze ni o rok) fog lal koz ta tá sá nak bõ ví té -
séhez” (SZENIOR al prog ram) címû prog ram meg va ló sí -
tás idõ tar ta ma záró idõ pont já nak mó do sí tá sá hoz [64/2008. 
(XII. 3.) MAT ha tá ro zat];

5. dön tött a „A ha bi li tá ci ós ku tya ki kép zõk kép zé sé nek
és fog lal koz ta tá sá nak támoga tá sa” címû mun ka erõ-pi a ci
program tá mo ga tá sá ról [65/2008. (XII. 3.) MAT ha tá -
rozat];

6. nem fo gad ta el a „Táv mun ka Cent rum” mun ka erõ-pi a -
ci prog ram tá mo ga tá sá ról szó ló elõ ter jesz tést, ha tározat
nem szü le tett;

7. jó vá hagy ta a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) 2008. évi
fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti ke re te egyes jog cí mei
kö zöt ti, va la mint a de cent ra li zált ke ret és a köz pon ti ke ret
kö zöt ti át cso por to sí tást [66/2008. (XII. 3.) MAT ha tá -
rozat];

8. el fo gad ta Az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít -
vány 2007. jú ni us 30-val ké szí tett be szá mo ló ját 2000.,
2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. 2008.
évek ben in dí tott tá mo ga tá si prog ram ja i ról [67/2008.
(XII. 3.) MAT ha tá ro zat]; 

9. el fo gad ta az össze fog la ló be szá mo lót az Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2007. és 2008. évi tá -
mogatási prog ram ja i ról és dön tött a ne ve zett prog ra mok
2009. évi tá mo ga tá si igé nyé nek elõ re ho zott fi nan szí ro -
zásáról [68/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat];

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

Hor váth Gá bor s. k., 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

* * *

61/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
Tá jé koz ta tás a „Pos ta part ner prog ram” 
I. üte mé nek elõ re ha la dá sá ról, ja vas lat 

a 27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat 2. pont já nak 
a mó do sí tá sá ra, va la mint a prog ram 

II. üte mé nek 2009-2010. évi 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 a „Pos ta part ner prog ram”
el ne ve zé sû mun ka erõ pi a ci prog ram I. üte mé nek elõ re ha la -
dá sá ról, a 27/2008. (IV. 30.) MAT ha tá ro zat 2. pont já nak a 
mó do sí tá sá ról és a ne ve zett prog ram II. üte mé nek tá mo ga -
tá sá ról szó ló elõ ter jesz tést az zal, hogy a bér tá mo ga tás ke -
re té ben fog lal koz ta tot tak mun ka vi szo nya a tá mo ga tás be -
fe je zé sét kö ve tõ en leg alább 12 hó na pig fenn ma rad jon.

1020 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 12. szám



2. Dön tött ar ról, hogy

a) az 1. pont ban ne ve zett prog ram ra a 27/2008. (IV. 30.) 
MAT ha tá ro zat 2. pont ja alap ján 2009-re jó vá ha gyott
543 800 ezer Ft össze gû ke re tet 40 955 ezer Ft-ra csök ken ti
a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te sze rint, és a 2010. évre jó vá -
ha gyott 42 300 ezer Ft össze gû ke re tet vissza von ja,

b) az 1. pont ban ne ve zett prog ram II. üte mé re
2009-2010. évek ben a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si
alap ré sze köz pon ti ke re te ter hé re össze sen 542 182 ezer Ft
ke ret össze get biz to sít a ha tá ro zat 2. szá mú 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
(SZMM), hogy 

a) a prog ram II. üte mé nek meg va ló su lá sá ról elsõ al ka -
lom mal 2009. má jus 15-ig, má so dik al ka lom mal szep tem -
ber 30-ig a Szo ci á lis és Fog lal koz ta tá si Hi va tal lal (FSZH)
ké szít tes sen fel mé rést a prog ram elõ re ha la dá sá ról és a jó -
vá ha gyott ke ret összeg fel hasz ná lá sá ról, va la mint - szük -
ség sze rint - a MAT jú li u si, il let ve no vem be ri ülé sé re te -
gyen ja vas la tot a ha tá ro zat mel lék le té ben jó vá ha gyott ke -
ret összeg át üte me zé sé re,

b) a prog ram tá mo ga tott sza ka szá nak be fe je zé sét kö ve -
tõ en, de leg ké sõbb 2011. jú li us 31-ig az FSZH-val ké szít -

tes sen be szá mo lót a prog ram vég re haj tá sá ról és a pénz esz -
köz fel hasz ná lá sá ról, va la mint an nak SZMM ál tal tör té nõ
el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let
so ron kö vet ke zõ ülé sé re,

c) a prog ram le zá rá sát kö ve tõ en, leg ké sõbb 2012. jú li us
31-ig az FSZH-val ké szít tes sen szak mai ér té ke lést a prog -
ram meg va ló su lá sá ról, és an nak SZMM ál tal tör té nõ el fo ga -
dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a Tes tü let so ron
kö vet ke zõ ülé sé re,

d) a ki fi ze té sek hez a tá mo ga tá si össze get a ha tá ro zat
mel lék le te sze rint érin tett re gi o ná lis köz pon tok ré szé re az
MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2009. és 2010. évi köz pon ti
ke re te ter hé re pénz igény lés ke re té ben biz to sít sa.

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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1. szá mú mel lék let a 61/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

A Pos ta part ner Prog ram I. üte me kö te le zett ség vál la lá sá nak ada tai

Me gye
Kö te le zett ség vál la lás

(ezer Ft)
2009.

He ves 7 700
Ko má rom-Esz ter gom 0
So mogy 10 695
Sza bolcs-Szat már-Be reg 22 560
Össze sen 40 955

2. szá mú mel lék let a 61/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

A Pos ta part ner prog ram II. üte mé nek költ ség ter ve

Költ sé gek meg bon tá sa ré gi ók és évek sze rint

Össze sí tett ré gi ós költ sé gek (ezer Ft)

Össze senKö zép-ma gyar or szá gi
RMK

Dél-al föl di 
RMK

Dél-du nán tú li 
RMK

Kö zép-du nán tú li
RMK

2009. év 1 678 46 548 110 289 260 835 419 350

2010. év 491 13 634 32 305 76 402 122 832

Össze sen (Ft): 2 169 60 182 142 594 337 237 542 182

   * * *



62/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si
alap ré sze köz pon ti és de cent ra li zált ke re té nek 

2009. évi ará nyá ra, va la mint a 2009. évi de cent ra li zált 
ke ret mun ka ügyi köz pon tok kö zöt ti fel osz 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
1. és 2. al pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA)
2009. évi fog lal koz ta tá si alap ré szé nek köz pon ti ke re tét
9 456,8 mil lió Ft-ban, de cent ra li zált ke re tét 30 232,0 mil -
lió Ft-ban ha tá roz za meg. A de cent ra li zált ke ret bõl
10 000,0 mil lió Ft pá lyá zat út ján ke rül fel hasz ná lás ra. 

2. Jó vá hagy ja 
a) a ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti bon tás ban az MPA

2009. évi fog lal koz ta tá si alap ré sze de cent ra li zált ke re té nek
re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok kö zöt ti fel osz tá sát,

b) 40%-ban az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2010.
évre át hú zó dó kö te le zett ség vál la lá sá nak mér té két.

3. Dön tött ar ról, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze
2009. évi köz pon ti ke re te ter hé re 

a) az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti ke re té nek 
mû köd te té sé re 125,0 mil lió Ft,

b) a jog sza bá lyi kö te le zett ség tel je sí té sé re 5,0 mil lió Ft
for rást biz to sít.

4. Fel ké ri a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon to kat, hogy a
de cent ra li zált ke ret ak tív esz kö zök re tör té nõ fel osz tásáról
a tá jé koz ta tót 2009. ja nu ár 15-ig jut tas sák el a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re.

5. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a 2009. évi de cent ra li zált ke ret fel osz tá sá ról
legkésõbb a MAT 2009. évi már ci u si ülé sé re ké szít sen tá -
jé koz ta tót.

Zá ra dék: a 62/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat a Mun ka -
erõ pi a ci Alap 2009. évi költ ség ve té sé nek el fo ga dá sát kö -
ve tõ en lép hatályba.

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

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

Mel lék let 
a 62/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 
2009. évi de cent ra li zált ke re té nek fel osz tá sa

Re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pon tok

2009. évi 
FA de cent ra li zált 

ke ret össze ge
ezer Ft

Kö zép-ma gyar or szá gi 1 952 078,8
Észak-ma gyar or szá gi 4 357 075,4
Észak-al föl di 4 566 052,1
Dél-al föl di 3 229 598,4
Dél-du nán tú li 2 642 508,5
Kö zép-du nán tú li 1 950 639,0
Nyu gat-du nán tú li 1 534 047,8
RMK-k össze sen 20 232 000,0
Vál ság ke ze lés re el kü lö ní tett ke ret 10 000 000,0
2009. évi FA de cent ra li zált ke ret
össze sen

30 232 000,0

* * *
63/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a „Ja vas lat az Út a mun ká hoz” prog ram
elõ ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra ho zott 

42/2008. (VII. 9.) 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 a) pont
2. al pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta a 42/2008. (VII. 9.) MAT ha tá ro zat
3. b) pont já nak, va la mint mel lék le té nek mó do sí tá sá ra vo -
nat kozó elõ ter jesz tést.

2. Dön tött ar ról, hogy
a) az 1. pont sze rin ti ha tá ro zat 3. b) pont ja az aláb bi ak

sze rint mó do sul: 
„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 -
rehajtásáról és a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról 2009.
má jus 31-ig.”
b) az 1. pont sze rin ti ha tá ro zat mel lék le te je len ha tá ro zat 

mel lék le te sze rint mó do sul. 

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a meg ál la po dást a 2. pont ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ en mó do sít sa. 

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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Mel lék let a 63/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz a 42/2008. (VII. 9.) MAT ha tá ro zat mel lék le té nek módosítása

Az Út a mun ká hoz-prog ram elõ ké szí té sé nek költ sé gei

Meg ne ve zés Össze sen (Ft)

Nagy tel je sít mé nyû al kal ma zás- és adat bá zis szer ve rek (bla de hard ver kon fi gu rá ció), 
nagy ka pa ci tá sú adat tá ro ló (sto ra ge) disz kek

43 52 000

Mo du lá ris, 50 KVA szü net men tes áram for rás 2 db 29 280 000
Be ru há zás együt te sen 72 732 000
Az ügy fe lek nek szó ló, mint egy 200 ezer db szó ró lap 11 280 000
Kép zé sek fi nan szí ro zá sa 40 000 000
Össze sen 124 012 000

Meg ne ve zés
Sze mé lyi célú 

ki fi ze té sek
Mun ka adói 

já ru lé kok
Do lo gi 

ki adá sok
Fel hal mo zás Össze sen (Ft)

Nagy tel je sít mé nyû alkal ma zás- és adatbá zis szer ve rek
(bla de hard ver kon fi gu rá ció), nagy kapacitású adat tá ro ló
(sto ra ge) disz kek

- - - 43 452 000 43 452 000

Mo du lá ris, 50 KVA szü net men tes áramfor rás 2 db - - - 29 280 000 29 280 000
Az ügy fe lek nek szóló, mint egy 200 ezer db szó ró lap - - 11 280 000 - 11 280 000
Kép zé sek fi nanszíro zá sa 8 377 900 2 677 100 28 945 000 - 40 000 000
Össze sen 8 377 900 2 677 100 40 225 000 72 732 000 124 012 000

Fel hasz ná lás vég sõ idõ pont ja: 2009. áp ri lis 30.
El szá mo lás idõ pont ja: 2009. má jus 31.

* * *
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64/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat

Ja vas lat a mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk
fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té sét szol gá ló

prog ra mok ke re té ben az „In teg rált szol gál ta tá si
rend szer fej lesz té se a 45 év fe let ti ek (sze ni o rok)

fog lal koz ta tá sá nak bõ ví té sé hez” 
(SZENIOR al prog ram) címû prog ram meg va ló sí tás

idõ tar ta ma záró idõ pont já nak mó do sí tá sá ra

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

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a mun ka erõ pi a con hát rány -
ban lé võk fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té sét szol gá ló
prog ra mok ke re té ben az „In teg rált szol gál ta tá si rend szer
fej lesz té se a 45 év fe let ti ek (sze ni o rok) fog lal koz ta tá sá nak
bõ ví té sé hez” (SZENIOR al prog ram) címû prog ram meg -
va ló sí tás idõ tar ta má nak mó do sí tá sá ra be nyúj tott elõter -
jesz tést.

2. dön tött ar ról, hogy hoz zá já rul ah hoz, hogy a prog ram
meg va ló sí tás idõ tar ta má nak záró idõ pont ja 2009. már ci us
31., a szak mai és pénz ügyi be szá mo ló el ké szí té sé nek ha tár -
ide je az el szá mo lá si gya kor lat sze rint ki ala kí tott, a prog ram 
zá rá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi be szá mo lá si idõ pont (2009.
au gusz tus 15.) le gyen. 

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vánnyal kö -
tött meg ál la po dást mó do sít sa. 

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

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

* * *

65/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat „A ha bi li tá ci ós ku tya ki kép zõk kép zé sé nek 

és fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” címû
mun ka erõ-pi a ci 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 „A ha bi li tá ci ós ku tya ki -
kép zõk kép zé sé nek és fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” el -
ne ve zé sû mun ka erõ-pi a ci prog ram ról szó ló elõter jesz tést
az zal, hogy a bér tá mo ga tás ke re té ben fog lal koz ta tot tak
mun ka vi szo nya a tá mo ga tás be fe je zé sét kö ve tõ en leg alább
24 hó na pig fenn ma rad jon.



2. Dön tött ar ról, hogy a mel lé kelt költ ség terv sze rint a
Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti
ke re te ter hé re 123,1 mil lió Ft-ot biz to sít az Orszá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít vány (OFA) ré szé re. 

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

a) kös sön meg ál la po dást a prog ram meg va ló sítására az
OFA-val,

b) szá mol tas sa el az OFA-t a prog ram elõ re ha la dá sá ról a 
15/2008. (IV. 2.) MAT ha tá ro zat 16. pont ja sze rin ti el szá -
mo lá si rend nek meg fe le lõ en,

c) a prog ram zá rá sát és ér té ke lé sét kö ve tõ leg kö ze leb bi
be szá mo lá si idõ pon tig (2012. már ci us 15-ig) szá moltas sa
el az OFA-t a prog ram vég re haj tásáról és a pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sá ról,

d) 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 sí té sé rõl a Tes tü let so ron követ -
ke zõ ülé sé re. 

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

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

Mel lék let 
a 65/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

„A ha bi li tá ci ós ku tya ki kép zõk kép zé sé nek 
és fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû

mun ka erõ-pi a ci prog ram költ ség ter ve

mil lió Ft

Meg ne ve zés Faj la gos mu ta tók Össze sen

1 Bér- és já ru lék
tá mo ga tás

12 hó = 100 ezer Ft/fõ
12 hó = 130 ezer Ft/fõ
32% já ru lék tá mo ga tás
+EHO
24 fõ 

91,9

2 OKJ szak ké pe sí tés
meg szer zé se

600 ezer Ft/fõ, 24 fõ 14,4

3 Mun ka hely te rem tõ
be ru há zás

490 ezer Ft/fõ, 24 fõ 11,8

4 Szak mai
ta nul mány út

5,0

5 Össze sen:     123,1

* * *

66/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) 

2008. évi fog lal koz ta tá si alap rész köz pon ti ke re te
egyes jog cí mei kö zöt ti át cso por to sí tás ra, va la mint 
a de cent ra li zált ke ret és a köz pon ti ke ret kö zöt ti

át cso por to sí tás 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
1. al pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. jó vá hagy ja, hogy

a) a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) 2008. évi fog lal koz ta -
tá si alap ré sze köz pon ti ke re té nek egyes elõ irány za tai a
hatá rozat 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sí tás ra kerül -
jenek,

b) az MPA 2008. évi fog lal koz ta tá si alap ré sze de cent ra -
li zált ke re té nek 96,0 mil lió Ft-tal a ha tá ro zat 2. szá mú mel -
lék le te sze rin ti csök ken té sét és ez zel egy ide jû leg a köz -
pon ti ke ret tar ta lé ká nak ugyan ezen összeg gel tör té nõ meg -
eme lé sét.

2. Tu do má sul ve szi, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap -
ré sze 2008. évi kép zé si ke re té nek - a szo ci á lis és munka -
ügyi mi nisz ter dön té se sze rin ti - 275,0 mil lió Ft-tal tör té nõ
csök ken té sé vel egy ide jû leg 

a) a köz pon ti ke ret tar ta lé ka 165,0 mil lió Ft-tal,
b) a de cent ra li zált ke ret 110,0 mil lió Ft-tal a ha tá ro zat

2. szá mú mel lék le te sze rint meg emel ke dik.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az MPA 2008. évi fog lal koz ta tá si alap rész de cent ra -
li zált ke re te mó do sí tá sá nak vég re haj tá sá ra a szük sé ges in -
téz ke dé se ket te gye meg.

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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1. szá mú mel lék let a 66/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

Meg ne ve zés
2008. évi 

je len le gi elõ irány zat
2008. évi 

mó do sí tott elõ irány zat

Táv mun ka he lyek lé te sí té sé nek tá mo ga tá sa, 2008. 420,170 387,370

- bér tá mo ga tás 283,050 260,050

- kép zé si tá mo ga tás 18,000 15,400

- e-le ar ning kép zé si tá mo ga tás 12,000 12,000

- inf ra struk tú ra tá mo ga tás 90,000 82,800

- le bo nyo lí tás, mo ni tor ing 17,120 17,120

Táv mun ka pá lyá zat, 2007. 10,139 9,464

- bér tá mo ga tás 1,901 1,226

- kép zé si tá mo ga tás 0,300 0,300

- le bo nyo lí tás, mo ni tor ing 7,938 7,938

Mun ka hely te rem tés tá mo ga tá sa pá lyá za ti úton, 2008. 2 426,000 1 893,900

Mun ka hely te rem tés tá mo ga tá sa pá lyá za ti úton, 2007. 201,029 57,760

Ma gas hoz zá adott ér té kû tev. mun ka hely ter. ber. tám., 2007., 2008. 312,460 169,229

Nagy be ruh. tár gyi esz köz fej lesz té sé nek ad di ci o ná lis tá mo ga tá sa 1 452,000 888,000

Mun ka hely meg õr zés tá mo ga tá sa 439,200 298,900

„A dip lo más pá lya kez dõk ösz tön dí jas fog lal koz ta tá sa” 2007., 2008. 358,825 276,387

„A dip lo más pá lya kez dõk ösz tön dí jas fog lal koz ta tá sá nak ösz tön zé se 
a köz igaz ga tás ban” 2007. évi prog ram tá mo ga tá sa

17,000 3,242

Pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá sok 160,000 160,000

Mo bi li tás elõ se gí té sét tá mo ga tó köz pon ti prog ram 0,018 0,018

Mig ráns rend szer mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok 9,000 9,000

Mun ka tu do má nyi Adat bank to vább fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 19,467 19,467

AFC 2008. évi mû köd te té se 7,080 7,080

Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés (ETE) prog ra mok társ fi nan szí ro zá sa 50,000 50,000

 „If jú ság 2008” ku ta tá si prog ram 7,600 7,600

Mun ka ügyi Kap cso la tok In for má ci ós Rend szer (MKIR) mû köd te té se,
to vább fej lesz té se prog ram tá mo ga tá sa

35,000 35,000

„Nem ze ti Pá lya in for má ci ós Köz pont te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa” 20,100 20,100

„Pos ta part ner” prog ram tá mo ga tá sa 311,300 29,676

OÉT mun ká já nak to vább fej lesz té sét elõ se gí tõ prog ram tá mo ga tá sa 10,000 10,000

Mun ka erõ-pi a ci fo lya ma tok át fo gó elem zé se, ha tás vizs gá la tok el vég zé se 80,000 80,000

„A csa lád se gí tõ szol gá la tok fog lal koz ta tást elõ se gí tõ mód sze re i nek fej lesz té se”
c. prog ram tá mo ga tá sa

388,200 388,200

Az ESZA Kht. - MPA ál tal társ fi nan szí ro zott HEFOP in téz ke dé sek kel
össze füg gõ - mû kö dé si költ sé ge i hez for rás biz to sí tá sa

280,000 280,000

„Út a mun ká hoz” prog ram elõ ké szí té sé nek tá mo ga tá sa 124,012 124,012

„Gyer mek esély kí sér le ti mo dell” c. pr. folyt. tám. (szé csé nyi kis térség) 12,320 12,320

Eu ró pai uni ós szak mai együtt mû kö dé si prog ram (FSzH) 8,800 8,800

ÁFSz in teg rált in form. rend. (IR) be vez. kapcs. kép zés tá mo ga tá sa 43,750 43,750

„Az „Út a mun ká hoz” prog ram ope ra tív meg va ló sí tá sa” pr. tá mo ga tá sa 422,840 422,840

MAT + re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok 2008. évi mû kö dé se 204,300 204,300
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Meg ne ve zés
2008. évi 

je len le gi elõ irány zat
2008. évi 

mó do sí tott elõ irány zat

Jog sza bá lyi kö te le zett ség 25,000 25,000

FA alap rész mû kö dé si költ sé ge 125,000 125,000

2008. évi tar ta lék 586,750 2 616,945

FA köz pon ti ke ret össze sen 8 567,360 8 663,360

2. szá mú mel lék let a 66/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

2008. évi FA de cent ra li zált ke ret

 Re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pont

je len le gi át cso por to sí tás meg eme lés mó do sí tott

össze ge

 mil lió Ft

Kö zép-Ma gyar or szág 3 674,138 -76,000 3 598,138

Észak-Ma gyar or szág 8 212,683   8 212,683

Észak-Al föld 8 594,072  110,000 8 704,072

Dél-Al föld 6 078,643   6 078,643

Dél-Du nán túl 5 173,642  5 173,642

Kö zép-Du nán túl 3 671,428 -20,000  3 651,428

Nyu gat-Du nán túl 2 887,334  2 887,334

FA de cent ra li zált ke ret össze sen 38 291,940 -96,000 110,000 38 305,940

* * *

67/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2007. jú ni us 30-val ké szí tett be szá mo ló ja 

2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. 2008. évek ben in dí tott tá mo ga tá si prog ram ja i ról

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 fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az OFA ál tal be nyúj tott 2000., 2001., 2002., 2003., 2005., 2006., 2007., 2008. évi be szá -
mo ló it.

2. Dön tött ar ról, hogy az OFA a 2003. évi prog ra mok nál a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 9 574 862 Ft ma rad -
vány össze get - amely egy le zá rás ra nem ke rült prog ram fel nem hasz nált ma rad vá nya - vissza utal ja az MPA-nak, a MAT
ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül.

3. Dön tött ar ról, hogy el fo gad ja a 2005. évi „Ön kén tes Prog ram” záró be szá mo ló ját, és az OFA a prog ram 37 411 598 Ft
ma rad vány össze gét - vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül. 

4. Dön tött ar ról, hogy el fo gad ja az OFA ál tal a 2006. évi tá mo ga tá si prog ra mok ra be nyúj tott be szá mo ló kat.  To váb bá
dön tött ar ról, hogy a 2006. évi „A mun ka erõ pi ac nem ál la mi szer ve zõ dé sei szá má ra ter ve zett szak mai ren dez vé nyek és
ki ad vá nyok prog ram” és a „Ha tás vizs gá lat: Fog va tar tot tak és bün te tés vég re haj tá si in té zet bõl sza ba du lók re szo ci a li zá -
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ci ó já nak elõ se gí té se, a Több ge ne rá ci ós mun ka nél kü li ség ke ze lé se csa lá dok ban program” és az „EU háló 2006” el szá -
mo lá sá ról szó ló záró be szá mo ló kat el fo gad ja. Az OFA a 2006. évi prog ra moknál a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett
57 067 223 Ft ma rad vány össze get - amely tar tal maz za a még le zá rás ra nem ke rült prog ra mok fel nem hasz nált ma rad -
ványát is - vissza utal ja az MPA-nak, a MAT ha tá ro zat ha tály balépé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül. 

5. Hoz zá já rul, hogy a „Kis vál lal ko zá sok mun ka hely te rem tõ prog ram ja kü lö nös te kin tet tel a roma mun ka nélkü li ek
fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé re” el ne ve zé sû prog ram záró be szá mo ló já nak el ké szí té si ha tár ide jé nek 2009. jú ni us
30-ára tör té nõ mó do sí tá sá hoz.

6. Dön tött ar ról, hogy el fo gad ja az OFA ál tal a 2007. évi tá mo ga tá si prog ra mok ra be nyúj tott be szá mo ló kat. To váb bá
dön tött ar ról, hogy a „A ro mák szá má ra a fog lal koz ta tás te rén nyúj tott tá mo ga tá sok ha tás vizs gá la ta, ja vas lat ké szí té se a
po zi tív meg kü lön böz te tés és az erre szó ló jo go sult ság el len õr zé sé nek, a meg erõ sí tõ po li ti kák egyé ni kö ve té si mód sze ré -
re” az „In teg rá to ri te vé keny ség tá mo ga tá sá ra, a hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben élõ mun ka nél kü li ek meg él he té si, jö ve -
de lem szer zé si, fog lal koz ta tá si hely ze té nek ja ví tá sá ra” és a „Rá dió C” prog ram záró be szá mo ló ját el fo gad ja. 

7. To váb bá hoz zá já rul ah hoz, hogy az aláb bi prog ra mok meg va ló sí tá si idõ tar ta ma és záró be szá mo ló ké szí té si ha tár -
ide je a kö vet ke zõk sze rint mó do sul jon:

Prog ram meg ne ve zé se Meg va ló sí tá si idõ szak Záró be szá mo ló ha tár ide je

Lak musz 2007. évi prog ram       2007. ja nu ár 1.-2010. má jus 31.    2011. au gusz tus 15.

Kis fa lu prog ram 2007.     2007. áp ri lis 1.-2010. december 31. 2011. már ci us 15.

Fog lal koz ta tá si Pak tu mok 2007.      2007. ok tó ber 1.-2010. decem ber 31. 2011. már ci us 15.

Az OFA-nak a ha tá ro zat mel lék le té ben rész le te zett 664 991 589 Ft ma rad vány össze get - amely tar tal maz za a még le -
zá rás ra nem ke rült prog ra mok fel nem hasz nált ma rad vá nyát is - vissza utal ja az MPA-nak a MAT ha tározat ha tály ba lé -
pé sét követõ három munkanapon belül.

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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Mel lék let a 67/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat hoz

Az OFA MPA Foglalkoztatási Alaprészébõl finanszírozott programjai 
 2008. június 30-i állapot szerint

Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg 

(Ft)

MPA ja vá ra 
tel je sí tett

összes 
vissza fi ze tés 

2008. IX. 30-ig

(Ft)

Be szá mo ló 
alap ján

 sza bály sze rû 
fel hasz ná lás ként

el fo ga dás ra 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

A be szá mo lást 
kö ve tõ en 

vissza fi ze tés re 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

Az OFA 2000. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

2000.
Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2000. 232 557 000 1 814 502 230 742 498 0

Az al ter na tív mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok
tá mo ga tá si prog ram 2000.

50 000 000 45 821 48 925 684 0

Az OFA 2000. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

282 557 000 1 860 323 279 668 182 0

Az OFA 2001. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

2001. Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2001. 195 827 000 8 533 464 184 359 536 0

 Az OFA 2001. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai össze sen:

195 827 000 8 533 464 184 359 536 0

Az OFA 2002. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai:

    

 
Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2002. 297 364 000 5 951 996 257 704 606 0
Újra dol go zom 2002. 460 000 000 4 674 392 449 791 823 0

 Az OFA 2002. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai össze sen:

757 364 000 10 626 388 707 496 429 0

Az OFA 2003. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai:

    

2003.
Tar tós fog lal koz ta tá si progra mok 2003. 134 979 000 1 738 665 128 672 069 0
Roma fog lal koz ta tá si prog ram 2003. 150 119 000 19 748 671 118 270 329 0

135/2007;
306/2006;
231/2005, 
132/2004 ,
162/2003 

Roma szár ma zá sú mun ka nélkü li ek köz ok ta tá si 
in téz ményben tör té nõ fog lal koztatása és
kép zé se 2003.

297 716 326 0 254 598 693 9 574 862

 Az OFA 2003. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai össze sen:

582 814 326 21 487 336 501 541 091 9 574 862

Az OFA 2005. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

24/2005. Öt let ön kén tes prog ram 2005. 300 000 000 13 885 800 248 702 602 37 411 598

309/2006. 
27/2005

Ro mák fog lal koz ta tá sát vállaló mik ro- 
és kis vál lal ko zá sok fej lõ dé sét, meg erõ sö dé sét
elõ se gí tõ kí sér le ti tá mo ga tá si prog ram

170 000 000 100 005 000 21 311 484 0

202/2006. 
26/2005

Roma mun ka erõ-pi a ci szolgál ta tó há ló zat 2005. 121 390 496 10 460 517 110 925 979 0

28/2005.
45 év fe let ti me zõ gaz da sá gi mun ka vál la lók
mun ka erõ-pi a ci esély te rem té se

115 000 000 20 199 804 89 800 196 0

195/2006. 
67/2005. 

Kis vál lal ko zá sok fej lõ dé sét, meg erõ sö dé sét
elõ se gí tõ kí sér le ti prog ram

96 561 000 31 093 184 64 498 128 0

76/2005. 
204/2006.

Mun ka nél kü li ek tár sa dal mi és mun ka erõ-pi a ci
re in teg rá ci ó ja nagy köz sé gek, kis te le pü lé sek
el ha nya golt, le rom lott ré szeinek, kö zös sé gi
te re i nek re vi ta li zá ci ó ja

210 953 185 1 636 711 204 892 025 0

Az OFA 2005. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai össze sen:

1 013 904 681 177 281 016 740 130 414 37 411 598
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Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg 

(Ft)

MPA ja vá ra 
tel je sí tett

összes 
vissza fi ze tés 

2008. IX. 30-ig

(Ft)

Be szá mo ló 
alap ján

 sza bály sze rû 
fel hasz ná lás ként

el fo ga dás ra 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

A be szá mo lást 
kö ve tõ en 

vissza fi ze tés re 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

Az OFA 2006. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

125/2007; 
312/2006;
156/2006;
223/2005

Lak musz 2006 82 400 000 40 400 000 37 700 000 0

148/2006;
215/2005.

Öt let 2006. 206 000 000 6 023 120 138 694 097 0

154/2006.
225/2005

Roma fog lal koz ta tá si program ra 24 720 000 12 120 000 12 052 906 0

143/2006. 
222/2005. 

A kis vál lal ko zá sok munkahely te rem tõ
prog ram ja,

191 580 000 32 185 000 78 408 806 0

146/2006.
227/2005

Roma Mun ka erõ pi a ci Szolgál ta tó Há ló zat
2006.

123 600 000 14 378 491 107 191 421 0

145/2006.
230/2005. 

Te le pes prog ram 114 330 000 2 220 858 84 632 406 0

144/2006.
218/2005. 

Non pro fit köz ve tí tés 2006. 154 500 000 27 443 000 75 979 599 0

151/2006.
219/2005. 

 EU háló 2006. 25 750 000 500 000 24 589 594 660 406

157/2006.               
226/2005

Kon fe ren cia ki ad vá nyok 2006. 51 500 000 4 496 935 46 696 248 306 817

311/2006.,
142/2006.,
216/2005.

Ci vil szer ve ze tek fog lal koztatási ka pa ci tá sá nak 
tar tós növe lé se

514 800 000 22 931 174 471 215 487 0

301/2006.,
155/2006., 
224/2005

A mun ka ügyi tár gyú ku tatások 89 982 800 2 100 076 45 348 635 0

80/2008;
126/2007.
(128/2005-rõl)

Ter jesz té si prog ram 2006. 41 591 900 0 0 0

149/2006,
221/2005.

Két kí sér le ti prog ram hatásvizs gá lat 2006. 10 300 000 3 441 000 5 389 000 1 100 000

153/2007.,
73/2006.

Roma ze né szek fog lal koz tatása 150 000 000 7 500 000 38 036 245 55 000 000

 Az OFA 2006. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram ja i ról szó ló be számolók össze sen:

1 781 054 700 175 739 654 1 165 934 444 57 067 223

 Az OFA 2007. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai:

    

281/2006
Ro mák fog lal koz ta tá sá nak elõsegí té se 
a köz ve tí tõ rend sze rek esz köz és
mód szer kész le té nek fej lesz té sé vel

110 000 000 0 49 188 726 0

127/2007 Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 2007 90 000 000 0 34 144 000 0

132/2007., 
285/2006. 

Lak musz 2007. 100 000 000 0 0 17 933 000

124/2007. 
287/2006

Non pro fit köz ve tí tés 2007. 100 000 000 0 27 326 222 2 435 860

131/2007; 
290/2006. 

Öt let, ön kén tes 2007. 250 000 000 0 0 0

133/2007.
291/2006. 

Roma szol gál ta tó há ló zat 2007. 160 000 000 0 45 144 859 0
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Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg 

(Ft)

MPA ja vá ra 
tel je sí tett

összes 
vissza fi ze tés 

2008. IX. 30-ig

(Ft)

Be szá mo ló 
alap ján

 sza bály sze rû 
fel hasz ná lás ként

el fo ga dás ra 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

A be szá mo lást 
kö ve tõ en 

vissza fi ze tés re 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

129/2007.
293/2006.

Roma ze né szek fog lal koz ta tá sa 2007. 200 000 000 0 0  

121/2007. 
295/2006. 

Kis fa lu prog ram 2007. 200 000 000 0 67 674 000  

119/2007.
296/2006. 

Fog va tar tot tak és bün te tés-vég re haj tás ból
sza ba du lók reszo ci a li zá ci ó já nak elõ se gí té se

110 000 000 0 92 475 408 8 909 000

120/2007.
297/2006.

Kis vál lal ko zá sok ver seny ké pessé gé nek
fej lesz té se, mun ka vállalói lét szá muk nö ve lé se

620 000 000 0 70 989 780  

122/2007. 
298/2006.

Te le pes prog ram 2007. 300 000 000 0 10 667 000  

130/2007. 
299/2006.

Szo ci á lis szö vet ke zet 945 000 000 0 69 192 583  

59/2007., 
294/2006.

Tu laj do no si jog gya kor lás 530 000 000 0 183 821 940 76 178 060

6/2007. Esély egyen lõ ség a mun ka vi lágában 80 000 000 0 56 482 726 3 000 000

300/2006.,
84/2008.

Mun ka vál la lást gát ló csa lá di kö te le zett sé gek
ki vál tá sa, és a nõk mun ka erõ-pi a ci
kar ri er jé nek elõ se gí té se

200 000 000 0 60 527 513  

303/2006. Haj lék ta la nok fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 277 000 000 0 41 679 370  

304/2006.
Mun ka hely te rem tés a tar na bo di be fo ga dó
fa lu ban és kör nyé kén

66 000 000 0 66 000 000  

305/2006. Az in teg rá tor te vé keny ség támoga tá sá ra 110 000 000 0 0 110 000 000

282/2006.
Ro mák szá má ra a fog lal koz ta tás te rén nyúj tott
tá mo ga tá sok hatásvizs gá la ta.

55 000 000 0 0 55 000 000

288/2006. Csak le gá li san 2007. 45 000 000 0 31 000 000  

286/2006. 
Non pro fit szer ve ze tek szak mai meg erõ sö dé sét
se gí tõ ta nács adó há ló zat mû köd te té sé re
(Se gí tõ háló 2007.)

35 000 000 0 13 299 542  

289/2006.
Új kí sér le ti prog ra mok elõ készítése, 
szak mai fej lesz tõ mun ka az OFA-ban

25 000 000 0 0  

283/2006.

Mun ka erõ pi ac nem ál la mi szervezõ dé sei
szá má ra szer ve zett szakmai ren dez vé nyek 
és kiadvá nyok. Kon fe ren cia, ki ad vány
prog ram 2007.

50 000 000 0 45 051 819  

78/2007.
Mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk
fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té se 
Kapu prog ram

50 000 000 1 640 100 24 083 666  

79/2007.
Mun ka erõ pi a con hát rány ban lé võk
fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té se Sze ni or
prog ram

90 000 000 0 44 184 000  

108/2007.
ROP, az In ter reg és Pha re CBC tá mo ga tá sá val, 
to váb bá nem pá lyá za ti tá mo ga tás sal lét re jött
fog lal koz ta tá si pak tu mok 

200 000 000 0 0 8 823 933

113/2007.    
57/2007.         
24/2007.

Mo bi li tás prog ram 2007. 500 000 000 0 114 350 912 382 602 774

68/2007.
Rá dió C Ki sebb sé gi Kht. munkahely meg õr zõ
prog ram

32 000 000 0 31 891 038 108 962

292/2006.; 
87/2008.

Az élet ko ri sok szí nû ség ke ze lé se 
a mun ka erõ pi a con

110 000 000 0 29 815 377  
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Pny. sz. Prog ram neve

Szer zõ dés 
sze rin ti 

ke ret összeg 

(Ft)

MPA ja vá ra 
tel je sí tett

összes 
vissza fi ze tés 

2008. IX. 30-ig

(Ft)

Be szá mo ló 
alap ján

 sza bály sze rû 
fel hasz ná lás ként

el fo ga dás ra 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

A be szá mo lást 
kö ve tõ en 

vissza fi ze tés re 
ke rü lõ összeg 

(Ft)

Az OFA 2007. évi tá mo ga tá si ke re té bõl megva ló sí tott
prog ram jai össze sen:

5 640 000 000 1 640 100 1 208 990 481 664 991 589

Az OFA 2008. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
prog ram jai

    

182/2007.
Fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tevékeny sé gek hez
kap cso ló dó kommu ni ká ció tá mo ga tá sa

600 000 000 0 0  

167/2007. + 1 fõ prog ram egyé ni vál lalkozók nak 2008. 400 000 000 0 0  

168/2007.
Egész ség ügyi re form ál tal érin tett
szak dol go zók be vo ná sa az otthon ápo lás
rend sze ré be Eü.-ápo lás

400 000 000 0 0  

169/2007.
Hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben la kók
mo bi li tá sá nak elõ se gítése/2008.

350 000 000 0 0  

170/2007.
Kis tér sé gi in teg rált mun ka erõ-pi a ci és
szo ci á lis szol gál tatások/2008.

400 000 000 0 1 809 428  

171/2007.
Ro mák ön ál ló gaz da sá gi tevékeny sé gé nek
tá mo ga tá sa RÖG/2008.

100 000 000 0 0  

172/2007.
Táv mun ka tá mo ga tá sa a leg hátrá nyo sabb
hely ze tû kis tér sé gek mun ka vál la lói ese té ben
TÁV/2008.

400 000 000 0 0  

173/2007.

Kis vál lal ko zá sok ver seny ké pessé gé nek
fej lesz té se, mun ka vállalói lét szá muk nö ve lé se
a leg hátrá nyo sabb hely ze tû (33+17)
kistér sé gek ben VF/2008.

400 000 000 0 0  

174/2007. Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok K2008. 100 000 000 0 0  

175/2007.
Mi nõ sí tett fog lal koz ta tá si paktumok
mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa Pak tum/2008.

200 000 000 0 0  

176/2007.
Csak le gá li san/2008. Hát rá nyos hely ze tû ek kel
a fe ke te fog lal kozta tás el len 2008.

45 000 000 0 0  

177/2007.
Mun ka erõ pi ac nem ál la mi szervezõ dé si
szá má ra ter ve zett szakmai ren dez vé nyek 
és ki ad vá nyok Np-K/2008.

70 000 000 0 0  

178/2007.
Se gí tõ-há ló prog ram EU-há ló part ner sé gi
prog ram/2008.

60 000 000 0 0  

179/2007.
Roma Mun ka erõ pi a ci Szol gál ta tó Há ló zat
RMSZ/2008.

200 000 000 0 0  

180/2007. Te le pes prog ram/2008. 400 000 000 0 0  

181/2007.
Esély egyen lõ ség a mun ka vi lágában
ESÉLY/2008.

100 000 000 0 0  

Az OFA 2008. évi tá mo ga tá si ke re té bõl meg va ló sí tott
program jai mind össze sen

4 225 000 000 0 1 809 428 0

MINDÖSSZESEN: 14 478 521 707 397 168 281 4 789 930 005 769 045 272

* * *
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68/2008. (XII. 3.) MAT ha tá ro zat
Össze fog la ló be szá mo ló az Or szá gos Fog lal koz ta tá si

Köz ala pít vány 2007. és 2008. évi tá mo ga tá si
prog ram ja i ról és ja vas lat a ne ve zett prog ra mok 

2009. évi tá mo ga tá si igé nyé nek elõ re ho zott
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
2. al pont já ban fog lalt jog kö ré ben

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz ala pít vány (OFA) 2007. és 2008. évi össze foglaló
be szá mo ló ját, va la mint a 87/2006. (XII. 18.) MAT ha tá ro -
zat 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, az OFA 2007.
évi prog ram ja i ra, va la mint a 87/2007. (XII. 18.) MAT ha -
tá ro zat mel lék le té ben meg ha tá ro zott, az OFA 2008. évi
prog ram ja i ra vo nat ko zó át uta lá si üte me zés mó do sí tá sá ra
irá nyu ló kérelmet.

2. Dön tött ar ról, hogy a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) fog -
lal koz ta tá si alap ré sze 2009. évi köz pon ti ke re té nek ter hé re 

a) az OFA 2007. évi tá mo ga tá si prog ram ja i ra biz to sí tott 
721,0 mil lió Ft-ot, va la mint a

b) 2008. évi tá mo ga tá si prog ram ja i ra biz to sí tott 2 130,0 mil -
lió Ft-ot 
az MPA 2008. évi pénz ügyi hely ze té tõl füg gõ en az MPA
fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re
biz to sít ja.

3. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az OFA-val az 1. pont sze rin ti prog ra mok meg valósí -
tására kö tött meg ál la po dá so kat a 2. pont ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en mó do sít sa.

Hor váth Gá bor 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

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

El len jegy zem:

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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T á  j é  k o z  t a  t á s

ki írt Ní vó díj-pá lyá zat nyer te se i rõl

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

Ssz. Ré gió In téz mény Vá ros Ta nu lói lét szám
Tá mo ga tá si

összeg

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

Kis kun ha las 590 6 608 000 Ft

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

Mis kolc 1 222 13 700 400 Ft

3. Nyu gat-Du nán túl Gá bor Lász ló Épí tõ ipa ri Szak kép zõ Is ko la Gyõr 625 7 000 000 Ft

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

Gyõr 1 502 16 822 400 Ft



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 ben sze rep lõ szak ér tõk en ge dé lyé nek meg hosszab bí tá sa - 2008. de cem ber

Név jegy zék 
sor szá ma

Elõ zõ en ge dély
sor szá 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

1.  Dr. Bar ta Ta más 1043 Bu da pest Mun kás ott hon u. 18. 20/319-9830 J/Fel nõtt kép zés 1, 2, 3, 4, 5,
8

2009.06.30.  

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 4, 5,
6

2013.12.18.  

2.  Dr. Bá bo sik Má ria
Ilo na

1118 Bu da pest Szur dok u. 16. I/4. 30/202-8940 B/Mun ka dí ja zás 2, 3, 4, 7 2008.12.18. 2008.12.19.

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 3, 4 2008.12.18. 2008.12.19.
3. 70/1995 Dr. Dal los Ti bor 1043 Bu da pest Lõwy Izsák u. 13. III/2. 369-4973,

20/926-4206
A/Esély egyen lõ ség 1, 2, 3, 4 2013.12.18.  

      C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

2013.12.18.  

4. 90/1996 Szed lár né Gáll Ibo lya 1114 Bu da pest Bar tók Béla u. 15/c. 30/942-1475 C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

      F/Mun ka szo cio ló ga 1, 2, 4 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 4, 6 2013.12.18.  

5.  Dri mál Ist ván 1114 Bu da pest Vil lá nyi út 8. 30/949-9630,
483-3500

C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

1, 6, 7 2013.12.18.  

      F/Mun ka szo ci o ló gia 1, 2, 3 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7
2013.12.18.  

6.  Dr. Sze ke res Lász ló né 1111 Bu da pest Ken de u. 2. 70/316-1843 J/Fel nõtt kép zés 1, 4, 5 2009.06.30.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2 2013.12.18.  

7.  Fe ke te Ár pád Zol tán 9700 Szom bat hely Bakó Jó zsef u. 18. 20/578-9626 C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás

7 2013.12.18.  

8.  Lo vas Fe renc né 5000 Szol nok Ba las sa B. u. 6. 20/421-7140 C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

 6, 7 2013.12.18.  

      A/Esély egyen lõ ség 1, 2 2013.12.18.  
9.  Ná das Já nos 1014 Bu da pest Ka piszt rán tér 2-4. 325-1650,

30/958-9874
I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 6 2013.12.18.  

      F/Mun ka szo ci o ló gia 1, 3 2013.12.18.  
10. 205/1998 Bor bély Gyu lá né 1183 Bu da pest Zsit va u. 3. 30/ 912-6400 I/Sze mély ügyi szak ér tés 7 2013.12.18.  
11. 121/1996 Rát vai Mik lós 2545 Du na al más Fü zi hegy út 7013 34/451-282 C/Mun ka erõ-pi a ci

ta nácsadás 
1 2013.12.18.  

12. 103/1996 Kán tor né 
dr. Hel le Gi zel la

5000 Szol nok Vár ko nyi tér 7. 56/374-104,
20/537-8828

D/Mun ka jog 1, 2 2013.12.18.  

13.  Sza bó Eme se 1117 Bu da pest Ba ra nyai tér 1. 30/982-8718 I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 3, 4, 6 2008.12.18. 2008.12.19.
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Név jegy zék 
sor szá ma

Elõ zõ en ge dély
sor szá 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

14.  Grácz ki Esz ter 2051 Bi a tor bágy Zsig mond ki rály u. 11. 23/310-082,
30/830-9596

I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 5 2013.12.18.  

15. 33/1994 Dr. Far kas Ist ván 1124 Bu da pest Tho mán Ist ván u. 2/a. 30/466-3466 D/Mun ka jog 1, 2 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1 2013.12.18.  

16.  Hor váth Ta más 1193 Bu da pest Bem u. 29. 30/932-0380 C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

1, 2, 6, 7 2013.12.18.  

      F/Mun ka szo ci o ló gia 1, 2 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3, 4, 6 2013.12.18.  

17. 19/1994 Tren csé ni Ist ván 2400 Du na újváros, Du na sor 11. 25/405-296 C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás 

3, 4 2008.12.18. 2008.12.19.

      G/Mun ka ügyi
kap cso la tok 

3 2008.12.18. 2008.12.19.

18. 168/1997 Szõl lõ si Jó zsef 6722 Sze ged Mé rey u. 6/b.  G/Mun ka ügyi
kap cso la tok

1, 2, 3, 4, 5 2008.12.18. 2008.12.19.

19. 149/1997 Lux né dr. Vin cze Ju dit 1119 Bu da pest, Fe hér vá ri út 125. 30/619-6627,
441-3581

H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je

1, 2, 3, 4 2009.03.18.  

      G/Mun ka ügyi
kap cso la tok 

1 2013.12.18.  

20.  Fraj ná né 
Pil ler Annamá ria

1032 Bu da pest Zá por u. 82. 30/206-7298,
20/344-8890

I/Sze mély ügyi szak ér tés 3 2013.12.18.  

21.  Mo há csi Gab ri el la 2083 Soly már Ma gas u. 112. 26/362-871,
30/620-8740

I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 3, 4 2008.12.18. 2008.12.19.

      B/Mun ka dí ja zás,
bér rend szer 

5 2008.12.18. 2008.12.19.

22.  Gyõ ri Il di kó 1133 Bu da pest Pan nó nia u. 53/B. 20/953-4343 B/Mun ka dí ja zás,
bér rend szer 

2, 3 2008.12.18. 2008.12.19.

23.  Dr. Far kas né 
dr. Gá bor Ali ce

1124 Bu da pest Tho mán Ist ván u. 2/a. 20/315-4311 G/Mun ka ügyi
kap cso la tok

2 2013.12.18.  

24.  Dr. Var ga Ka ta lin 2092 Bu da ke szi Ös vény u. 4. 20/942-2534 E/Mun ka pszi cho ló gia 1 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2 2013.12.18.  

25. 65/1995 Ger lei Fe renc 1165 Bu da pest Fu tó ró zsa u. 81. 403-6540,
30/316-0940

G/Mun ka ügyi
kap cso la tok 

1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

      H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je 

1, 2, 3 2013.12.18.  

      K/Fog lal ko zá si
re ha bi li tá ció

1, 3, 5 2010.11.10.  

26.  Dr. Kiss Sán dor 1125 Bu da pest Szar vas G. u. 8/b. 394-2134 D/Mun ka jog 1, 2, 3 2013.12.18.  
      G/Mun ka ügyi

kap cso la tok
1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

27. 128/1996 Vár al jai Ká roly 3530 Mis kolc Arany J. u. 17. 70/242-8382,
46/359-206

C/Mun ka erõ-pi a ci
ta nácsadás

1 2013.12.18.  

28. 12/1992 Dr. Vi ni czay Fe renc 1013 Bu da pest At ti la út 4. 30/343-5772 E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  
29. 14/1992 Dr. Pu pos Lász ló 1115 Bu da pest Frak nó u. 30/b. 204-0816 E/Mun ka pszi cho ló ga 1, 2, 3 2008.12.18. 2008.12.19.

      I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 3, 4, 6 2008.12.18. 2008.12.19.
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Név jegy zék 
sor szá ma

Elõ zõ en ge dély
sor szá 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

30. 66/1995 Dr. Sza lai Ti bor 1119 Bu da pest Fe hér vá ri út 153. 30/948-0001 D/Mun ka jog 1 2013.12.18.  
      H/Mun ka ügyi vi ták

ke ze lõ je 
1 2013.12.18.  

31. 135/1997 Deck ner Te ré zia 1091 Bu da pest Hal ler u. 88. 472-8267 G/Mun ka ügyi
kap cso la tok 

1, 2, 3 2013.12.18.  

32. 195/1997 Pe cze Mi hály né 2100 Gö döl lõ Kan dó Kál mán u. 29. 28/420-983,
30/919-1938

I/Sze mély ügyi szak ér tés 1, 2, 3 2013.12.18.  

33. 20/1992 An tal Ist ván né 2013 Po máz Arany Já nos út 15. 30/203-1014 I/Sze mély ügyi szak ér tés 1 2013.12.18.  
34. 9/1992 Dr. Szusz ky Ju dit 1037 Bu da pest To boz u. 17. 30/627-5684 E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 4, 5 2013.12.18.  
35. 11/1992 Dr. Ben kó Ilo na 1028 Bu da pest Má ria re me tei út 13. 20/992-5799,

376-8489
E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 4, 5 2013.12.18.  

36. 28/1992 Dr. Szöl lõ si Ág nes 1117 Bu da pest Hen ger ma lom u. 14. 20/979-3369 E/Mun ka pszi cho ló gia, 1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  
      I/Sze mély ügyi szak ér tés 2, 3, 4, 6 2013.12.18.  

37. 122/1996 Bár do si Ta más 1096 Bu da pest, Thaly Kál mán u. 14. 30/297-7484 B/Mun ka dí ja zás,
bér rend szer 

1, 3 2013.12.18.  

      H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je 

1, 3 2013.12.18.  

39. 69/1995 Szûcs né 
dr. Ko vács Ka ta lin

4029 Deb re cen Di e nes Já nos út 27. 30/978-2853 D/Mun ka jog 1, 2, 3 2008.12.18. 2008.12.19.

40. 125/1996 Ta kács Ti bor né dr.
Fo nal ka Er zsé bet

4400 Nyír egy há za Szar vas u. 4. 42/318-721,
30/200-2171

D/Mun ka jog 1 2013.12.18.  

41. 8/1992 Dr. Schen ker Lász ló 1035 Bu da pest Mik lós u. 5. 30/433-1581 E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  
42. 83/1996 Mol nár Sán dor 6726 Sze ged Dé ry né u. 26/B. 30/925-5191 G/Mun ka ügyi

kap cso la tok 
3, 4, 5 2013.12.18.  

      H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je

1, 2, 3, 4 2013.12.18.  

43.  La ka tos né 
Csül lög Má ria

6720 Sze ged Szent György tér 5. 62/568-134 I/Sze mély ügyi szak ér tés 5 2008.12.18. 2008.12.19.

45. 17/1992 Dr. Hor váth Imre 1113 Bu da pest Aga u. 6. 385-4261,
20/226-0951

E/Mun ka pszi cho ló gia 1, 3, 4 2013.12.18.  

46.  Ma dár Gyu la 2120 Du na ke szi Vi rág u. 4. 472-8265,
20/914-5164

G/Mun ka ügyi
kap cso la tok, 

1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

      H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je

1, 2, 3, 4 2013.12.18.  

47. 93/1996 Dr. Ladó Má ria 1141 Bu da pest Li pót vár u. 3. 30/619-6631 G/Mun ka ügyi
kap cso la tok

1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

48. 18/1994 Dr. Tóth Fe renc 1141 Bu da pest Li pót vár u. 3. 20/329-2737 G/Mun ka ügyi
kap cso la tok 

1, 2, 3, 4, 5 2013.12.18.  

      H/Mun ka ügyi vi ták
ke ze lõ je

1, 2, 3, 4 2013.12.18.  

49. 216/1998 Dr. Li eb hardt Lász ló 7623 Pécs Ma gyar La jos u. 3/c. 20/946-6060 E/Mun ka pszi cho ló gia 1 2013.12.18.  
50.  Jó nás Csa ba 1139 Bu da pest Pet ne há zy u. 14. 30/925-4122 I/Sze mély ügyi szak ér tés 5 2013.12.18.  
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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 Zöld Imremun ka vé del mi fel ügye lõ nek az 5-121226 szá mú fel ügye lõi iga zol vá nya el ve szett.

Az 5-121226 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. ok tó ber 16. nap já tól ér vény te len.

T á  j é  k o z  t a  t á s

ira tok el vesz té sé rõl

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség tá jé koz tat ja ügy fe le it, hogy az aláb bi ira tok el vesztek,
ezért 2008. no vem ber 20-tól ér vény te le nek:

Az irat meg ne ve zé se:
Az irat 

tömb szá ma:

Hely szí ni Bír ság tömb 50376

Jegy zõ könyv hely szí ni el len õr zés rõl 58565

Jegy zõ könyv hely szí ni el len õr zés rõl 58576

Jegy zõ könyv hely szí ni el len õr zés rõl 51716

Jegy zõ könyv hely szí ni el len õr zés rõl 59679

Jegy zõ könyv tanú meg hall ga tá sá ról 30618

Vég zés 2251           (2006)
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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 az INNOVATEXT Tex til ipa ri Mû sza ki Fej lesz tõ

és Vizs gá ló In té zet Zrt. 2008. no vem ber 10-én és a
BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft.  2008. no vem -
ber 27-én az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ -
fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-tí pus ta -
nú sít vány ki adá sá ról 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 -
vezet: 

INNOVATEXT Tex til ipa ri Mû sza ki Fej lesz tõ és Vizs -
gáló In té zet Zrt. (rövid ne vén: INNOVATEXT Zrt.)
(1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 86., Tel.: 1/260-1809, Fax:
1/261-5260)  

E-ma il: tex ti le@in no va text.hu
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1523. 

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-001/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: An ti szta ti kus láng -

men tes vé dõ ru ha (dzse ki és mellesnadrág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: tel jes öl -

tö zet: 60G60, dzse ki: 60G62, mel les nad rág: 60G63



EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-002/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: ADR bé le let len vé -

dõ ru ha (dzse ki és mel les nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: dzse ki:

60G71, mel les nad rág: 60G72

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-003/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: ADR vé dõ ru ha (bé -

lelt ka bát és mel les nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: bé lelt

ka bát: 60G73, mel les nad rág: 60G72

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-004/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Pro tect vé dõ ru ha
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: dzse ki:

60G74, mel les nad rág: 60G75

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-005/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Jó lát ha tó sá got biz to -

sí tó esõ ka bát
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JLED

4/4-2008, JLED 3/4-2008

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-006/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Jó lát ha tó sá got biz to -

sí tó fér fi vé dõ dzse ki
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JLMD2008

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-007/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Jó lát ha tó sá got biz to -

sí tó fér fi mel les nad rág
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JLMN2008

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-008/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Jó lát ha tó sá got biz to -

sí tó fér fi vé dõ ka bát ki ve he tõ bé lés sel
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JLTMD2008

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-009/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: An tis ta tic pro tec tic -

ti ve clot hes
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: LUK 01

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-010/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Vé dõ ru ha (dzse ki és

mel les nad rág) hõ és láng el len
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: LM 3

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-011/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Jó lát ha tó sá got biz to -

sí tó mel lény hord tás ká val
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: UP-SZEK

JLM 01

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-012/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Két ré szes vé dõ ru ha

hõ és láng el len (ka bát és de rék nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 02120/H

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-013/2008
Egyéni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Egy uj jas vé dõ kesz tyû

mecha ni kai ha tá sok el len

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JH-01

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-014/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Két ré szes an ti szta ti -

kus, hõ, láng és fo lyé kony vegy sze rek el le ni vé dõ ru ha (ka -
bát és de rék nad rág) két ré szes an ti szta ti kus, hõ, láng és fo -
lyé kony vegy sze rek el le ni vé dõ ru ha (ka bát és melles -
nadrág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: SDLSA-10,
SKLSA-20 

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-015/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: An ti szta ti kus, két ré szes

vé dõ ru ha
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: Dá ni el

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-016/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Hõ és láng el le ni, an -

ti szta ti kus vé dõ ru ha (dzse ki és mel les nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: TAT-02

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-017/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Egy uj jas vé dõ kesz tyû

me cha ni kai ha tá sok el len
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: JH-02

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-018/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Két ré szes, láng men -

te sí tett, hõ el le ni és he gesz tõ vé dõ ru ha (ka bát és derék -
nadrág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: D 801,
D 801/1

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-019/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Két ré szes, láng men -

te sí tett, hõ el le ni és he gesz tõ vé dõ ru ha (dzse ki és melles -
nadrág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: D 802

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-020/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Két ré szes, jó lát ha tó -

sá gú vé dõ ru ha (ka bát és de rék nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: PISTI

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-021/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: An ti szta ti kus,

lángmente sí tett, olaj ta szí tó, két ré szes vé dõ ru ha mûszaki 
men tést vég zõk ré szé re

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: ka bát:
ENELL-K, nad rág: ENELL-N

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-022/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Se can vé dõ ru ha (dzse ki

és mel les nad rág)
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: tel jes öl -

tö zet: 60035, dzse ki: 60316, mel les nad rág: 60315

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-023/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Ko hász ka lap
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 6377-12
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EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-024/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Láng men te sí tett, an -

ti szta ti kus, víz le per ge tõ ki ké szí té sû vé dõ ru há zat (dzse ki
és mel les nad rág)

Láng men te sí tett, an ti szta ti kus, víz le per ge tõ ki ké szí té sû
vé dõ ru há zat (dzse ki és de re kas nad rág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: dzse ki:
LA-JBN 01, mel les nad rág: LA-NAM 01 

dzse ki: LA-JBN 01, de re kas nad rág: LA-NAD 01

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-025/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Láng men te sí tett, an -

ti szta ti kus, víz le per ge tõ ki ké szí té sû vé dõ ru há zat (bé lelt
dzse ki és bé le let len mel les nad rág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: bé lelt dzse ki:
LA-JBU 01, bé le let len mel les nad rág: LA-NAM 01

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-026/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Kö tött vé dõ kesz tyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 211512-079,

211513-079

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-027/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Kö tött vé dõ kesz tyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 121112-002,

121113-002

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-028/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: „VP Po ban LW An -

tis tat” an ti szta ti kus, láng men tes vé dõ ru ha (té li e sí tett ka bát 
és té li e sí tett mel les nad rág) 

„VP Po ban LW An tis tat” an ti szta ti kus, láng men tes vé -
dõ ru ha (té li e sí tett ka bát és mel les nad rág)

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: té li e sí tett
ka bát: 61054, té li e sí tett mel les nad rág: 61055 

té li e sí tett ka bát: 61054, mel les nad rág: 60G63

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: B-029/2008
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, olaj le per ge tõ

alap anya gú vé dõ kesz tyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: NY/MOL/2

BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne vén:
BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64.  Tel: 1/272-0011,
Fax: 1/369-1058)

E-ma il: BIMEO@bi meo.hu
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 279-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

mun ka láb be li
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: MP-01

(I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 282-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

mun ka láb be li csa lád

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 07-171,
04-170 (I/B),  04-165, 05-159, 05-168, 07-183, 07-184,
07-185 (I/A).

P á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s

Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok fel hasz ná lá sá ra

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség (OMMF) a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. 
tör vény (Mvt.) 80. § (2) be kez dé se, va la mint az 5/2002.
(XI. 12.) FMM ren de let ben fog lal tak alap ján

pá lyá za tot hir det

az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés cél ja i nak tá mo ga tá sá ra, mely nek ered mé nye kép -
pen ja vul hat nak a mun ka kö rül mé nyek és csök kent he tõ ek
a mun ka bal ese tek, fog lal ko zá si meg be te ge dé sek.

I. Ál ta lá nos fel té te lek

1. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá nak rend je

- A pá lyá za to kat az OMMF-hez (1024 Bu da pest, Mar -
git krt. 85., 1399 Bu da pest, Pf. 639.) hat pél dány ban
(1 pld. ere de ti + 5 pld. má so lat) kell be nyúj ta ni.

A be nyúj tás ha tár ide je: 2009. feb ru ár 28.

- A meg je lölt ha tár idõ után ér ke zett, a tá mo gat ha tó cé -
lok közé nem so rol ha tó, va la mint az elõ ír tak hoz ké pest
hiá nyosan be ér ke zõ pá lyá za tok nem ve he tõk fi gye lem be.

- A tá mo ga tás ról a mun ka vé del mi fel ügye le tet el lá tó ha -
tó sá gok vé le mé nyé nek, va la mint az OÉT Mun ka vé del mi
Bi zott sá ga ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel a szo ci á lis és 
mun ka ügyi mi nisz ter a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon
be lül dönt.

- A dön tés rõl a pá lyá zók le vél ben ér te sül nek, a pá lyá zat
ered mé nyét az OMMF a hi va ta los lap já ban köz zé te szi.

2. A tá mo ga tás cél ja, ke ret össze ge

- A pá lyá zat ra for dít ha tó ke ret összeg (2007. évi)
450 mil lió Ft, amely bõl ka mat men te sen vissza té rí ten dõ,
vagy vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás is ad ha tó. 

- A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó kü lö nö sen a mun ka esz kö -
zök és vé dõ esz kö zök, tech no ló gi ák mun ka vé del mi célú
ku ta tá sá ra, fej lesz té sé re, a fog lal ko zá si ve szé lyek és ár tal -
mak meg elõ zé sét szol gá ló tá jé koz ta tás ra, is me ret ter jesz -
tés re, kép zés re, va la mint a kor sze rû mun ka vé de lem elõ írá -
sa i nak való meg fe le lés re a vál lal ko zá sok és a mun ka vé de -
lem ben érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek ez irá nyú fel ké szí -
té sé re.

- Elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, ame lyek be -
so rol ha tó ak a II/2. pont ban fel so rolt ki emelt té ma kö rök
va la me lyi ké be.
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3. Ál ta lá nos tá mo ga tá si fel té te lek

- Tá mo ga tást bel föl di szék he lyû jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság, egyé ni vál lal ko zó
vagy költ ség ve té si szerv kap hat.

- Je len pá lyá za ti fel hí vás alap ján el nyert (vál lal ko zá -
sok nak nyúj tott) tá mo ga tás cse kély össze gû tá mo ga tás nak
mi nõ sül, amely re a vo nat ko zó ren del ke zé se ket az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse -
kély össze gû (ún. de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való alkal -
mazá sá ról szó ló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let tar tal maz za. En nek ér tel mé ben egy vál lal ko zás -
nak bár mely for rás ból cse kély össze gû tá mo ga tá si jog cí men
oda ítélt tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma - há rom pénz ügyi év
vo nat ko zá sá ban - nem ha lad hat ja meg a 200 000 eu rónak
meg fe le lõ fo rint össze get, il let ve a köz úti szál lí tá si ága zat ban
a 100 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get. 

- Ezen a jog cí men nem ré sze sül het nek tá mo ga tás ban a
szén ága zat ban te vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zá sok, il let -
ve a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok, to váb bá a tá mo -
ga tás nem ve he tõ igény be me zõ gaz da sá gi, il let ve ha lá sza ti 
ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz, fel dol go zá sá hoz vagy azok ér té -
ke sí té sé hez, az ex port hoz köz vet le nül kap cso ló dó te vé -
keny sé gek hez, a ke res ke del mi fu va ro zás te rén mû kö dõ
vál lal ko zá sok ese tén a te her szál lí tó jár mû vek meg vá sár lá -
sá hoz, va la mint az im port áruk he lyett ha zai áru hasz ná la -
tá tól füg gõ tá mo ga tá sok ese té ben. A ked vez mé nye zett nek
a tá mo ga tást nyúj tó ké ré sé re nyi lat koz nia kell ar ról, hogy
a szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ há rom pénz ügyi év ben
mek ko ra „cse kély össze gû” tá mo ga tás ban ré sze sült.

- A tá mo ga tás csak ese ti le het, nem nyújt ha tó fo lya ma -
to san és nem szol gál hat ja a pá lyá zó alap ve tõ gaz da sá gi
mû kö dé sé nek fenn tar tá sát.

- Nem tá mo gat ha tó az olyan pá lyá zat, amely olyan alap -
ve tõ (mi ni má lis) mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek meg va ló sí -
tá sá nak tá mo ga tá sát igény li, ame lyek tel je sí té sé re a mun ka -
védelemre vo nat ko zó sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak
alap ján egyéb ként is kö te les.

- Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re, akit a pá -
lyá zat be nyúj tá sa elõt ti két év ben a mun ka vé del mi jog sza bá -
lyok (pl. a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény)
meg sér té se mi att jog erõ sen leg alább 300 000 fo rint mun ka -
vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez tek.

- A pá lyá za ton fel szá mo lá si el já rás, csõd el já rás vagy
vég el szá mo lás alatt álló, il let ve köz tar to zás sal bíró gaz -
dál ko dó szer ve zet nem ve het részt.

- A sa ját és egyéb for rá sok, va la mint az igé nyelt tá mo -
ga tás együt te sen fe de ze tet kell hogy te remt se nek a pá lyá -
za ti cél meg va ló su lá sá ra.

- A tá mo ga tás olyan pá lya mû re nyújt ha tó (le gyen az
tech ni kai vagy mód szert ki dol go zó), amely nek meg va ló sí -
tá sa a be nyúj tás idõ pont já ban még nem kez dõ dött meg. 

- Az oda ítélt tá mo ga tás ren del te té sé nek meg fe le lõ en,
meg ál la po dás sze rin ti üte me zés ben hasz nál ha tó fel, át üte -
me zé sé re csak el há rít ha tat lan ok alap ján ke rül het sor.

A ked vez mé nye zet tel a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel -
té te le i rõl, pénz ügyi tel je sí té sé rõl, üte me zé sé rõl az OMMF
tá mo ga tá si szer zõ dés ben ál la po dik meg a tá mo ga tot tal.

II. Rész le tes fel té te lek és bí rá la ti szem pon tok 

1. A tá mo ga tás mér té ke

- A tá mo ga tás mér té ke a meg va ló sí tás tel jes költ sé ge it is 
fe dez he ti. A meg va ló sí tá si terv sze rint nye re sé get hozó pá -
lyá zat hoz ki zá ró lag vissza té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó, a 
meg va ló sí tás költ sé ge i nek 70%-áig.

- A tá mo ga tás ból kon fe ren cia, tá jé koz ta tó elõ adás szer -
ve zé se kor nem fi nan szí roz ha tó a szál lás, ét ke zés, a részt -
ve võk uta zá si költ sé ge, azon ban tá mo ga tás kér he tõ az elõ -
adás meg fe le lõ kö rül mé nye i nek meg te rem té sé re (pl. elõ -
adó te rem bér le te), il let ve a meg hí vott elõ adók tisz te let díj -
ára, va la mint a részt ve võk szá má ra ké szí tett írá sos tá jé -
koz ta tó ra.

2. Ki e mel ten tá mo gat ha tó cé lok

1. A sú lyos és ha lá los mun ka bal ese tek sta tisz ti kai elem -
zé se, a jel lem zõ okok és az oko za ti össze füg gé sek fel tá -
rása, a koc ká zat ér té ke lé sek je len tõ sé gé nek vizs gá la ta a
2000. év tõl kez dõ dõ en. 

2. Mun ka vé del mi is me re tek és fel ada tok ered mé nye -
sebb meg je le ní té sé nek elõ se gí té se a köz ok ta tás ban, a
szak kép zés ben és a fel sõ ok ta tás ban. (Kép zé si prog ra mok
össze ál lí tá sa a pe da gó gu sok to vább kép zé se ér de ké ben, ta -
ná ri se géd anya gok ké szí té se, fi gye lem fel hí vó mód szer ta ni 
és szak mai ren dez vé nyek meg szer ve zé se és meg tar tá sa.)

3. A mun ka vé del mi kép vi se lõk (bi zott sá gok) és pa ri tá -
sos tes tü le tek ré szé re mód szer ta ni anya gok ké szí té se a
mun ká juk se gí té se ér de ké ben. A mun ka vé del mi kép vi se -
let in téz mé nyé nek fej lesz té se ér de ké ben a kép vi se lõk (bi -
zott sá gok), pa ri tá sos tes tü le tek tag ja i nak kép zé se, is me re -
te i nek bõ ví té se tá jé koz ta tó anya gok és kon zul tá ci ós le he -
tõ sé gek biz to sí tá sá val. 

4. Ta nul mány ke re té ben a koc ká zat ér té ke lé si mód sze -
rek be mu ta tá sa, az EU or szá ga i ban al kal ma zott koc ká zat -
ér té ke lé si mód sze rek kri ti kai is mer te té se.

5. Adat gyûj té si mód szer ki dol go zá sa a je len le gi ma -
gyar or szá gi mun ka vé del mi hely zet, il let ve a 2001. év tõl
be kö vet ke zett vál to zá sok be mu ta tá sa ér de ké ben. A vál to -
zá sok kö ve té se ob jek tív in di ká to rok al kal ma zá sá val, fi -
gye lem mel az EU gya kor la tá ban hasz nált mo ni to ro zá si
mód sze rek re.

6. Kom mu ni ká ci ós kész ség fej lesz tõ, konf lik tus ke ze lõ
kép zés a vá lasz tott mun ka vé del mi kép vi se lõk, il let ve a
mun ka vé del mi fel ügye lõk ré szé re a kép vi se lõi, il let ve a
ha tó sá gi fel ügye le ti mun ka ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér -
de ké ben.

7. A pszi cho szo ci á lis koc ká za tok, stresszt oko zó té nye zõk
fel mé ré se és az ár ta lom csök ken té se ér de ké ben 

- a he lyes mun kál ta tói gya kor lat mód szer ta ná nak ki -
fej lesz té se egy sze rû en ki vi te lez he tõ, a mun kál ta tók,
a fog lal ko zás-egész ség ügyi or vo sok és a mun ka vál -
la lók ál tal ki tölt he tõ kér dõ ívek al kal ma zá sá val,

- a mun kál ta tók nak és a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol -
gálat or vo sa i nak szó ló mód szer ta ni aján lás ki dol go -
zá sa a hely zet fel mé ré sét kö ve tõ he lyes meg ol dá sok,
to váb bá az elõ ze tes és idõ sza kos mun ka kö ri al kal -
mas sá gi vizs gá la tok kor sze rû le foly ta tá sa ér de ké ben.
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8. A mun ka vé del mi ha tó sá gi mun ka fej lesz té se cél já ból
felsõ fo kú, bo lo gnai rend sze rû mun ka vé del mi (mun ka egész -
ségügyi és mun ka biz ton sá gi) szak kép zé si rend szer ki dol -
go zá sa (te ma ti ka, óra terv, tu dás fel mé rés, se géd anya gok,
mi nõ ség biz to sí tás, le bo nyo lí tá si terv, dip lo ma stb.).

9. A mun ka he lyi koc ká zat elem zés mód szer ta ná nak
meg ala po zá sa, az egy sé ges szem lé let és gya kor lat meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben ta nul mány ké szí té se, amely ma gá ban
fog lal ja a koc ká zat elem zés fo lya ma tát, ki tér a koc ká zat ér -
té ke lés egyes lé pé se i nek tar tal má ra, je len tõ sé gé re, az
ezek hez kap cso ló dó alap fo gal mak eu ró pai ér tel me zé sé re,
a mun ka biz ton sá gi és mun ka egész ség ügyi te rü le te ken al -
kal ma zan dó „el fo gad ha tó” és „el nem fo gad ha tó” koc ká -
zat de fi ní ci ó já ra, és amely ja vas la tot tesz a koc ká zat elem -
zés mód szer ta ná nak ki dol go zá sá val kap cso lat ban tá masz -
tan dó tar tal mi kö ve tel mé nyek re.

10. A mun ka he lyi meg elõ zés ha té kony sá gá nak ja ví tá sa
ér de ké ben a mun ka vég zés sel járó fi zi kai meg ter he lés és a
mun ka kör nye zet klí ma pa ra mé te rei vizs gá la ta nem zet kö zi
gya kor la tá nak össze ha son lí tó elem zés sel tör té nõ be mu ta -
tá sa, a ha zai gya kor lat ban is al kal maz ha tó kor sze rû vizs -
gá la ti mód szer re vo nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sa az elõ -
nyök és hát rá nyok be mu ta tá sá val, va la mint a ja va solt
mód szer ha zai be ve ze té sé hez szük sé ges meg en ged he tõ ér -
ték re vo nat ko zó aján lás meg fo gal ma zá sa.

11. A mun ka he lyi meg elõ zés ha té kony sá gá nak ja ví tá sa
ér de ké ben az iro dai, kli ma ti zált mun ka he lyek egész sé get
nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos ki ala kí tá sá nak ter ve zé si
kö ve tel mé nye i re, az ilyen mun ka he lye ken vég zett te vé -
keny ség egész ség ká ro sí tó koc ká za ta i nak meg elõ zé sé vel
kap cso la tos kor sze rû fel té te lek re ki ter je dõ tag ál la mi gya -
kor la tok be mu ta tá sa, il let ve a ha zai kö rül mé nyek kel tör té nõ
össze ve tés alap ján a he lyes gya kor lat ra vo nat ko zó aján lás
ki dol go zá sa a mun kál ta tók ré szé re.

12. A he lyes, meg elõ zõ gya kor lat tá mo ga tá sa ér de ké -
ben, a fog lal ko zá si be teg sé gek be je len té sé vel kap cso la tos
ha zai gya kor lat fej lesz té se ke re té ben az alul je len tett ség
oka i nak komp lex elem zé se, a fel tárt köz re ha tó té nye zõk
fi gye lem be vé te lé vel a ki ala kult csök ke nõ be je len té si trend 
fel szá mo lá sá ra irá nyu ló ope ra tív meg ol dá so kat tar tal ma zó 
aján lás ki dol go zá sa. 

3. A pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei

- A pá lyá za to kat a fel hí vás ban meg adott ha tár idõ ig a
Mel lék let sze rin ti ki töl tött Adat lap pal együtt kell be nyúj -
ta ni. 

- Fel hív juk a fi gyel met arra, hogy az eu ró pai uni ós elõ -
írá sok vál to zá sa mi att a köz úti szál lí tá si ága zat ban te vé -
keny ke dõ vál lal ko zá sok is ré sze sül het nek tá mo ga tás ban,
ezért az Adat lap 5. pont ja sze rin ti - ez zel össze füg gés ben
be nyúj tan dó - nyi lat ko zat ban a pá lyá zó nak csak ar ról kell
nyi lat koz nia, hogy a ka pott tá mo ga tást nem for dít ja köz -
vet le nül ex port hoz kap cso ló dó te vé keny ség re.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell

a) a pá lyá zó nak a cég nyil ván tar tás ba vé telt iga zo ló ok -
ira tát, to váb bá az eset le ges ha tó sá gi en ge dé lyek há rom hó -
nap nál nem ré geb bi, hi te les má so la tát;

b) a pá lyá zó nak és ve ze tõ i nek, tu laj do no sa i nak, tu laj do -
no si szer ke ze té nek rö vid be mu ta tá sát, fõbb gaz dál ko dá si
ada ta it;

c) fej lesz té si célú tá mo ga tás igény lé se ese tén a pá lyá zó -
nak tárgy év re és a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat ko zó üz le ti
ter vét;

d) a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ, tá mo ga tan dó cél be mu ta tá -
sát, meg va ló sí tá sá nak he lyét, meg va ló sí tá si ter vét, té te les
költ ség ve té sét, sa ját for rás szük sé ges sé ge ese tén a sa ját
for rás ren del ke zés re ál lá sá nak for má ját és össze gét,
amennyi ben a pá lyá za ti cél szak anyag el ké szí té se, ki adá sa 
(pl. tá jé koz ta tó fü zet, vi deó film, CD), ak kor a pá lyá za ti
anyag nak tar tal maz nia kell a ki ad vány hoz való hoz zá fé rés
és a ter jesz tés mód ját;

e) a meg pá lyá zott tá mo ga tás össze gé re vo nat ko zó
igényt;

f) költ ség ve té si szerv ese tén a fel ügye le ti szerv nek a pá -
lyá za ton való rész vé telt jó vá ha gyó nyi lat ko za tát;

g) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt, a pá lyá zat el bí rá lá sá -
hoz fel tét le nül szük sé ges egyéb ada tot vagy do ku men tu mot
(raj zot, fény ké pet stb.).

4. Bí rá lat

A bí rá lók szak ma i lag meg ala po zott, új sze rû, va la mint a
meg elõ zést szol gá ló meg ol dást tar tal ma zó pá lyá za tok kö -
zött a bí rá lat so rán az aláb bi szem pon to kat ve szik fi gye -
lem be, il let ve elõny ben ré sze sí tik:

- a pá lyá za ti fel té tel rend szer nek meg fe le lõ en el ké szí tett
pá lyá za tot,

- a meg elõ zést elõ se gí tõ, in gye nes is me ret ter jesz tés re
szánt anya gok nál az egy ség nyi ki ad vány ra jutó ked ve zõ
költ sé get;

- tá jé koz ta tó elõ adás, kon fe ren cia ren de zé sé hez a ren -
dez vény ha tó kö ré nek nagy sá gát,

- a mun ka vé de lem or szá gos is mert sé gét ja ví tó prog -
ramhoz ma gas mi nõ sé gi szín vo na lú, igé nyes ki vi te le zé sû
mar ke ting esz köz meg va ló sí tá sát;

- a költ ség ve tés ki dol go zá sá nak rész le tes sé gét, költ ség -
ha té kony meg va ló sí tás ter ve zé sét.

A szer zõ dés tel je sí té sét, va la mint a tá mo ga tás ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sát az OMMF jog sza bály alap ján köz -
vet le nül, vagy pá lyá zat ke ze lõ be vo ná sá val el len õr zi, az el -
len õr zé si jo go sult ság nem érint az Ál la mi Szám ve võ szék,
il let ve a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal jog sza bály ban
fog lalt el len õr zé si jo go sít vá nya it.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás kér he tõ az
OMMF Jogi, Igaz ga tá si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály te le -
fon szá mán (346-9549, 346-9573 és 346-9481).
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Mel lék let az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség pá lyá za ti fel hí vá sá hoz

ADATLAP

a mun ka vé del mi jel le gû bír ság fel hasz ná lá sá ra be nyúj tott pá lyá zat hoz 
az  5/2002. (XI. 12.) FMM ren de let al kal ma zá sá ban

 1.  A pá lyá zó  

  meg ne ve zé se: ........................................................................................................................................................

  címe, szék he lye: ....................................................................................................................................................

  cég jegy zék szá ma, egyé ni vál lal ko zó re giszt rá ci ós szá ma vagy egyéb nyil ván tar tás ba vé te li szá ma:

  

  sta tisz ti kai szám je le: 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _

  
bank szám lá já nak szá ma: ........................................................................................................................................

  Fe le lõs ügy in té zõ jé nek neve: ................................................................................................................................

  te le fon- és fax szá ma; e-ma il je: .............................................................................................................................

   

 2.  A pá lyá za ti prog ram címe, a pá lyá za ti cél meg ne ve zé se: .....................................................................................

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

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

   

 3.  A tá mo ga tás fi nan szí ro zá sa  

  A pá lyá za ti aján lat tel jes költ sé ge:  ........................... E Ft

  Sa ját for rás:  ........................... E Ft

  Egyéb for rás:  ........................... E Ft

  Igé nyelt tá mo ga tás:  ........................... E Ft

  Eb bõl:  

  ka mat men te sen vissza té rí ten dõ  ........................... E Ft

  Vissza nem té rí ten dõ  ........................... E Ft

4. 
 
 

 Az igé nyelt tá mo ga tás for má ja, az igény be vé tel üte me zé se, vissza té rí ten dõ tá mo ga tás ese tén a vissza fi ze tés
üte me zé se és ga ran ci ái: 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................
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 5.*   A pá lyá zó ed di gi te vé keny sé gé nek rö vid is mer te té se, tu laj do no si, gaz dál ko dá si és fog lal koz ta tá si ada tai, pénz -
ügyi hely ze té nek rö vid össze fog la lá sa, va la mint nyi lat ko za ta az aláb bi ak ról:

  - fel szá mo lá si el já rás, csõd el já rás vagy vég el szá mo lás alatt nem áll és nincs köz tar to zá sa;

  - a meg je lölt pá lyá za ti cél ra mi kor és hol nyúj tott be ered mé nye sen pá lyá za tot;

  - a pá lyá za ti cél ke re te in be lül vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge, ami vel a tá mo ga tást csök ken tett
összeg ben ve szi igény be;

  - an nak tu do má sul vé te le, hogy a tá mo ga tás ról szer zõ dés ben kell meg ál la pod ni (9. §), a tá mo ga tás ked vez mé nye -
zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya és a tá mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó;

- nyi lat ko zat ar ról, hogy szál lí tá si ága zat ban te vé keny sé get nem foly tat és a tá mo ga tást nem for dít ja ex port hoz
köz vet le nül kap cso ló dó te vé keny ség re;

  - nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó az el múlt há rom pénz ügyi év so rán cse kély össze gû tá mo ga tás ban ré sze sült-e,
és amennyi ben igen, mi kor, mi lyen össze gû tá mo ga tást ítél tek meg a ré szé re. 

   

 6.  Nyi lat ko zat a ki zá ró kö rül mé nyek rõl [5. § (1) be kez dés]:** 

 
 a) Ren del ke zik-e ha tó sá gi en ge déllyel azon te vé keny ség meg kez dé sé hez vagy vég zé sé hez, amely re a

pá lyá za tát be nyúj tot ta? c

 
 b) Áll-e fel szá mo lá si el já rás, csõd el já rás vagy vég el szá mo lás alatt? c

 
 c) Meg ál la pí tot ta-e a tá mo ga tást nyúj tó szerv Ön nel szem ben, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ

öt nap tá ri éven be lül költ ség ve tés bõl jut ta tott bár mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét nem, vagy csak rész ben tel je sí tet te? c

 
 d) Fenn áll-e le járt ese dé kes sé gû, 60 na pot meg ha la dó, nem vi ta tott vagy jog erõs bí ró sá gi íté let tel meg -

ál la pí tott adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa (ki vé ve, ha az adó ha tó ság fi ze té si ha lasz tást 
vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett)?

c

  e) Kö te lez ték-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven be lül jog erõ sen leg alább 300 000 Ft
össze gû mun ka vé del mi bír ság meg fi ze té sé re? c

  f)  Az el bí rá lást meg elõ zõ 5 éven be lül volt-e olyan pá lyá zat út ján el nyert tá mo ga tá sa, ame lyet szer zõ -
dés sze gés mi att (11. §) vissza von tak? c

  7.  A pá lyá zat ban aján lott prog ram le bo nyo lí tá sa:  

 
 - a prog ram kez dé si idõ pont ja:  .....................………………………......

 
 - a be fe je zés idõ pont ja:  ....................……………………….......

..........................., .......... év .......... hó nap .......... nap

P. H.

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

                   cég sze rû alá írás 

*  Az 5. pont te kin te té ben a pá lyá zó kü lön íven csa tol ja az adat lap hoz kért tá jé koz ta tást, nyi lat ko za tot
** „igen” vá lasz nál a ?-be ír jon 1-est,

   „nem” vá lasz nál a ?-be ír jon 2-est
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó

gon do zá sá ban meg je lent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jog al kal ma zók fo lyó ira ta

Az utób bi idõ ben meg nö ve ke dett az igény a bün te tõ jog al kal ma zá si kér dé sek – nyo mo za ti el -
járások, bí ró sá gi dön té sek – kor rekt, szak sze rû és idõ sze rû köz ve tí té sé re, eset leg kri ti ká já ra, új
jog in téz mé nyek be mu ta tá sá ra, a gya kor lat so rán fel me rü lõ prob lé mái meg ol dá sá ra.

A ne gyed éven te meg je le nõ szak fo lyó irat el sõ sor ban a bün te tõ jog al kal ma zás ak tu á lis kér dé se i -
vel fog lal ko zik, így egy aránt érin ti az anya gi bün te tõ jo got, a bün te tõ el já rás jo got, a büntetés-
 végrehajtási jo got, va la mint az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get is. Fel tár ja a min den na pi jog -
al kal ma zás szem pont já ból je len tõ ség gel bí ró prob lé má kat ak tu á lis ese mé nyek, bí ró sá gi dön té -
sek köz lé sé vel. Ezen túl me nõ en a ha zai jog al kal ma zás szem pont já ból re le váns nem zet kö zi és
eu ró pai jo gi ak tu sok elem zé sé nek is meg je le nést kí ván biz to sí ta ni. A fo lyó irat ban he lyet kap nak a 
bûn ügyi tu do má nyok kal fog lal ko zó el mé le ti tanulmányok is.

Egy pél dány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves el õfi ze tés dí ja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a BÛNÜGYI SZEMLE cí mû szak fo lyó irat 2009. évi szá ma it .................  példány ban. 

Az elõ fi ze té si díj: 12 600 Ft/év áfá val.

A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi
Béla u. 6., 1394 Bu da pest 62., Pf. 357) le het fel ad ni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a 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 in ter -
net cí men. Ára: 3255 Ft áfá val.

Kel te zés: ………………………………………

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

                         elõ fi ze tõ ne ve és 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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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

R. C. van Ca e ne gem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö tetét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az eu ró pai jog tör té nész-tár sa da lom
egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a nyu ga ti gon -
dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se. Ugyan is az
5. szá zad tól – ter mi nus a quo – to váb bi 15 szá za don át – ter mi nus ad qu em – a je len ko rig ter je dõ eu ró pai vi lág nagy össze -
hasonlító fog la la ta a kö tet.
A „há rom Eu ró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Eu ró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fel, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá -
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te. S ez
a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Eu ró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Eu ró pa kí sér let, a je len ko ri Eu ró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál ja
a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na ci o ná lis
in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar tás jel lem zi.
Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit is kezd he tünk
az Eu ró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tud szol gál ni ne künk, mint a né met an ci en
ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot má nyos struk tú rá -
ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Eu ró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti ál lam és a gon dos -
ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ ala kí tá sa a je len kor
nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új eu ró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni, hogy az EU mint sui
 generis in téz mény az em be ri jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár sa da lom ként funkcio -
náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel -
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szü le tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 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. 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 a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 3990 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. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal terjedelmû ki ad ványt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ma gyar Köz löny

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

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

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

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

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

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

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

IX. Határozatok Tára

 Hi va ta los Ér te sí tõ

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

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

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

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

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

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

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

2009. ja nu ár 1-jé tõl

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

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

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

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

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  a Fá ma ZRt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640 Ft, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál  (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. 
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For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.3759 - 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.


