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JOGSZABÁLYOK

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
1/2008. (I. 8.) IRM

r e n d e l e t e

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a büntetés-végrehajtás

szerveinél történõ végrehajtásáról  szóló
7/1993. (III. 9.) IM rendelet, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló

1992. évi XXXIII. tör vénynek a belügyminiszter
ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történõ

végrehajtásáról  szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet
módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 20/B.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se i ben és 22.  §-ának (4)–(5) és (9) be kez -
dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e), f), g) és
n) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bün te tés-vég re haj tás szer ve i nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 7/1993. (III. 9.) IM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) a 2/A.  § után a kö vet ke zõ al -
cím mel, to váb bá 2/B. és 2/C.  §-sal egé szül ki:

„[A Kjt. 20/B.  §-ához]

2/B.  § Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa arra a mun ka kör re:
a) amely nek te kin te té ben – 90 na pon be lül – leg alább

két al ka lom mal ered mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti
fel hí vás, illetve

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

2/C.  § A pá lyá zat be töl tött mun ka kör re is ki ír ha tó, fel té -
ve, hogy leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá nak nap já tól az ál -
lás be tölt he tõ és a mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zot tat a
ki írást meg elõ zõ en leg alább 8 nap pal ko ráb ban a pá lyá zat
ki írá sá ról írás ban tá jé koz tat ják.”

2.  §

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

„(1) E ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za a bün -
tetés-végrehajtási szer ve zet alap te vé keny sé gé nek el lá tá -

sá val össze füg gõ azon mun ka kö rö ket, ame lyek ben gya -
kor no ki idõ ki kö té se kö te le zõ. A köz al kal ma zott nak a
gya kor no ki idõ le tel te elõtt bün te tés-vég re haj tá si felsõ -
fokú szak vizs gát kell ten nie.”

3.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A 2. számú mel lék let ben fel so rolt mun ka kö -

rök ben a gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö ve tel -
mé nyek két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek bõl
és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. Az ál ta -
lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor nok ré szé -
re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó szak mai kö te -
le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés ben meg -
ha tá ro zott mun ka kör, ille tõ leg az ah hoz kap cso ló dó mun -
ka kö ri le írás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó te vé keny sé gét, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, egyéb bel sõ sza bály za ta it, valamint

b) az in téz mény mû kö dé si cél ja it, azok gya kor la ti meg -
va ló su lá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö re alap ján el lá tan dó te vé -
keny ség gya kor la ti fel ada ta it,

b) meg is mer je a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek ál ta lá nos 
és sa já tos jel lem zõ it, valamint

c) el mé lyít se a mun ka kö re el lá tá sá hoz szük sé ges el mé -
le ti és gya kor la ti is me re te ket.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ken be lü li mun ka kör -
vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg kö ve tel ni a
már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá sá nak
meg is mét lé sét.

(5) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt
(se gí tõt) je löl ki, aki se gí ti a gya kor no kot a szak mai fel ké -
szü lés ben.

(6) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(7) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé -
ges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér de ké -
ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki.
A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön ál ló fel -
adat-el lá tás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – a (6) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót,
valamint a (7) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul
véve – a mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít.
Az ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
valamint
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c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -
me re te ket.

(9) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 
és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le -
mé nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(10) A mun kál ta tó a gya kor nok te vé keny sé ge te kin te té -
ben – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán nyúj tott
tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – fél éven te írás ban
rész mi nõ sí tést vé gez het. A mun kál ta tó a rész mi nõ sí tést a
köz al kal ma zott köz vet len fe let te se mel lett – ha sze mé lyük
nem azo nos – a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) ér té ke lé sé nek, ja -
vas la tá nak is me re té ben ké szí ti el.

(11) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya -
kor no ki sza bály zat tar tal maz za.”

4.  §

A Ren de let 7/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7/A.  § A Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór há zá nál,
az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet nél,
va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó bün te -
tés-vég re haj tá si szer vek nél fog lal koz ta tott köz al kal ma -
zot tak vo nat ko zá sá ban a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 1/B.  §-át,
1/D.  §-át és 11.  §-át kell meg fele lõen al kal maz ni.”

5.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a 2. szá mú
mel lék let ben meg je lölt ve ze tõ ké rel mé re az 5. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt mun kál ta tók nál – az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és alá ren delt szer vei (a továb -
biak ban együtt: OKF) ki vé te lé vel – fel men tést ad hat a ma -
gyar nyelv tu dás kö ve tel mé nye alól, ille tõ leg – amennyi -
ben azt a Ma gyar Köz tár sa ság ren dé sze ti, bûn ül dö zé si, ha -
tár ren dé sze ti, in for má ció vé del mi és mig rá ci ós ér de kei
meg kö ve te lik – el ren del he ti az adott mun ka kör nek kizá -
rólag ma gyar ál lam pol gár ral tör té nõ be töl té sét.”

6.  §

Az R. a 2.  § után a kö vet ke zõ al cím mel és 2/A.  §-sal
egé szül ki:

„[A Kjt. 20/B.  § (2) be kez dé sé hez]

2/A.  § Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt szer vek nél
fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ese té ben nem kö te le zõ
pá lyá zat ki írá sa ab ban a mun ka kör ben,

a) amely re vo nat ko zó an – 90 na pon be lül – már leg -
alább két al ka lom mal ered mény te len volt a pá lyá za ti ki -
írás, illetve

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

7.  §

Az R. a 3.  § után a kö vet ke zõ al cím mel, to váb bá 3/A. és
3/B.  §-sal egé szül ki:

„[A Kjt. 22.  § (4)–(5) és (9) be kez dé sé hez]

3/A.  § (1) A Kjt. 22.  § (1) és (2) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül nek az 1. szá mú mel lék -
let ben fel so rol tak kö zül a 2., 3., 7. és 9. pont sze rin ti szer -
vek nél a 3. szá mú mel lék let „A” ré szé ben fel so rolt ok ta tói
mun ka kö rök, va la mint az 1. szá mú mel lék let ben fel so rol -
tak kö zül a 4. és 8. pont sze rin ti szer vek nél a 3. szá mú mel -
lék let „A” ré szé ben fel so rolt ügy in té zõi mun ka kö rök.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni az 1. szá mú mel -
lék let ben fel so rol tak kö zül

a) a 2., 3., 7. és 9. pont sze rin ti szer vek nél a 3. szá mú
mel lék let „A” ré szé ben fel so rolt ok ta tói mun ka kö rök, va -
la mint

b) a 4. és 8. pont sze rin ti szer vek nél a 3. szá mú mel lék -
let „A” ré szé ben fel so rolt ügy in té zõi mun ka kö rök
ese té ben, ha a köz al kal ma zott olyan mun ka kört tölt be,
amely ben a be so ro lás alap já ul figye lembe ve he tõ jogi
szak vizs ga, mér leg ké pes köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ez -
zel egyen ér té kû ké pe sí tés, ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe -
sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, DLA), a tu do mány(ok) kan di -
dá tu sa, a tu do mány(ok) dok to ra, il let ve kül föl dön szer zett
és ho no sí tott vagy el is mert tu do má nyos fo ko zat, és ez zel a
köz al kal ma zott ren del ke zik.

3/B.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben fel so rol tak kö zül a
2., 3., 7. és 9. pont sze rin ti szer vek nél a 3. szá mú mel lék let
„A” ré szé ben fel so rolt ok ta tói mun ka kö rök ben, va la mint
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rol tak kö zül a 4. és 8. pont
sze rin ti szer vek nél a 3. szá mú mel lék let „A” ré szé ben fel -
so rolt ügy in té zõi mun ka kö rök ben a gya kor no ki idõ vel
kap cso la tos szak mai kö ve tel mé nyek két rész bõl áll nak: az
ál ta lá nos kö ve tel mé nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó
kö ve tel mé nyek bõl. Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek teljesí -
tését min den gya kor nok ré szé re elõ kell írni. A munka -
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körhöz kap cso ló dó szak mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá -
sá nak alap ja a ki ne ve zés ben meg ha tá ro zott mun ka kör,
ille tõ leg az ah hoz kap cso ló dó mun ka kö ri le írás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó te vé keny sé gét, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, egyéb bel sõ sza bály za ta it, va la mint

b) az in téz mény mû kö dé si cél ja it, azok gya kor la ti meg -
va ló su lá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö re alap ján el lá tan dó te vé -
keny ség gya kor la ti fel ada ta it,

b) meg is mer je a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek ál ta lá nos 
és sa já tos jel lem zõ it, va la mint

c) el mé lyít se a mun ka kö re el lá tá sá hoz szük sé ges el mé -
le ti és gya kor la ti is me re te ket.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ken be lü li mun ka kör -
vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg kö ve tel ni a
már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá sá nak
meg is mét lé sét.

(5) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt
(se gí tõt) je löl ki, aki se gí ti a gya kor no kot a szak mai fel ké -
szü lés ben.

(6) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(7) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé -
ges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér de ké -
ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki.
A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön ál ló fel -
adat-el lá tás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – a (6) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót, va la -
mint a (7) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul véve – a
mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít. Az ér té ke lés
tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
va la mint

c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -
me re te ket.

(9) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 
és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(10) A mun kál ta tó a gya kor nok te vé keny sé ge te kin te té -
ben – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán nyúj tott
tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – fél éven te írás ban
rész mi nõ sí tést vé gez het. A mun kál ta tó a rész mi nõ sí tést a
köz al kal ma zott köz vet len fe let te se mel lett – ha sze mé lyük
nem azo nos – a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) ér té ke lé sé nek, ja -
vas la tá nak is me re té ben ké szí ti el.

(11) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés

kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya -
kor no ki sza bály zat tar tal maz za.”

8.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
mel lék le té nek he lyé be 1. szá mú mel lék let ként e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép, to váb bá a Ren de let 2. szá mú mel -
lék let ként e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel egé szül ki.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú

mel lék le te,
b) az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú

mel lék le te,
c) az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú

mel lék le te
lép.

9.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Rendelet
a) 1.  §-ában az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Bün te -

tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá gán” szö veg rész
he lyé be az „a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok -
sá gán” szö veg rész,

b) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter” szö veg rész,

c) 9.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be „[A Kjt. 61.  §-ának
(4) be kez dé sé hez]” al cím,

d) 10.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a „[A Kjt.
61.  §-ának (5) be kez dé sé hez]” al cím
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 3.  §-ában a „Bel ügy -

mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal” szö veg rész,

b) 3. szá mú mel lék le té nek „B) Ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek” címû ré szé nek 4. b) pont já ban a „Pénz ügyi és Szám -
vi te li Fõ is ko la” szö veg rész he lyé be a „Bu da pes ti Gaz da -
sá gi Fõ is ko la” szö veg rész
lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
4.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, valamint az R. 5.  §-ának
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 30-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 7/1993. (III. 9.) IM ren de let hez

A büntetés-végrehajtási szervezet alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörök

A. Általános munkaköri megnevezések

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Ve ze tõi
pót lék
%-a

To váb bi bün te tés-
vég re haj tá si ké pe sí té si 

kö ve tel mény

alap fokú
közép -
fokú

felsõ -
fokúA B C D E F G H I J

Ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sok:

Igaz ga tó * * * * 300 *

Fõ osz tály ve ze tõ * * * * 300 *

Ve ze tõ be osz tá sok:

Bel sõ ellen õr * * * * 150 *

Ener ge ti kai ve ze tõ * * * * 200 *

Fõ el len õr * * * * 200 *

Fõ köny ve lõ * * * * 150 *

Gaz da sá gi ve ze tõ * * * * 200 *

Igaz ga tó he lyet tes * * * * 200 *

Jo gi-gaz da sá gi ve ze tõ * * * 200 *

Jog ta ná csos * * 200 *

Kör nye zet vé del mi ve ze tõ * * * * 200 *

Lel kész * * * * * 200 *

Mun ka vé del mi ve ze tõ

Mun ka vé del mi fõ fel ügye lõ * * * * 200 *

Osz tály ve ze tõ * * * * 200 *

Re fe rens * * * * 200 *

Tan szék ve ze tõ * 200 *

Tan szék ve ze tõ-he lyet tes * 150 *

Tûz vé del mi ve ze tõ * * * * 200 *

Be osz tott mun ka kö rök:

Be szer zõ * *

Bü fés *

Cso port ve ze tõ * * * *

Élel me zés ve ze tõ * * *

Ellen õr * * * *

Elõ adó * * *

Elõ adó (gyors- és gép író) * *

Ener ge ti kus * * * *

Fel szol gá ló * * *

Fo tó ri por ter * * *

Fõ elõ adó * * * * *

Fõ is ko lai ad junk tus * * *

Fõ is ko lai do cens * * *

Fõ re fe rens * * * * *

Fõ sza kács * *

Fõ ta nár * * * * *

Ga rázs mes ter * * * *

Gond nok * * *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Ve ze tõi
pót lék
%-a

To váb bi bün te tés-
vég re haj tá si ké pe sí té si 

kö ve tel mény

alap fokú
közép -
fokú

felsõ -
fokúA B C D E F G H I J

Gép jár mû mû hely-ve ze tõ * * * *

Gép jár mû sze re lõ * * * * *

Gép jár mû ve ze tõ * * * *

Ka zán ház ve ze tõ * * *

Ka zán ke ze lõ * *

Kony ha lány *

Kony ha ve ze tõ * * *

Mo so da ve ze tõ * * *

Mun ka vé del mi ve ze tõ, fel ügye lõ * * * *

Mû hely ve ze tõ * * * *

Mû sze rész * * *

Mû ve ze tõ * * *

Ne ve lõ * * * * *

Ok ta tás szer ve zõ * * * * *

Osz tály ve ze tõ-he lyet tes * * * * *

Rak tá ros * * *

Rak tár ve ze tõ * * * *

Szak mun kás * * * *

Sza kács * * * *

Szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ * * *

Szo ciá lis elõ adó * * *

Ta ka rí tó *

Ta nár * * * *

Tan fo lyam szer ve zõ * * * *

Tech ni kus * * * *

Te le fon köz pont-ke ze lõ * * *

Tûz vé del mi ve ze tõ * * * *

Új ság író * * * *

Ügy ke ze lõ * *

Üzem ve ze tõ * * * * *

Ve ze tõ ne ve lõ * * * *

Ve ze tõ tech ni kus * * *

B. Az egészségügyi ágazat specifikus munkakörei

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Ve ze tõi
pót lék
%-a

To váb bi bün te tés-
vég re haj tá si ké pe sí té si

kö ve tel mény

alap fokú
közép -
fokú

felsõ -
fokúA B C D E F G H I J

Ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sok:

Fõ igaz ga tó fõ or vos * * 300 *

Fõ osz tály ve ze tõ fõ or vos * * * * 300 *

Ve ze tõ be osz tá sok:

Ápo lá si igaz ga tó * 150 *

Ápo lá si igaz ga tó-he lyet tes * 150 *

Fõ igaz ga tó fõ or vos-he lyet tes * * 200 *
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály Ve ze tõi
pót lék
%-a

To váb bi bün te tés-
vég re haj tá si ké pe sí té si

kö ve tel mény

alap fokú
közép -
fokú

felsõ -
fokúA B C D E F G H I J

Or vos igaz ga tó * * 200 *

Osz tály ve ze tõ fõ or vos * * 150 *

Kö zép ve ze tõi be osz tá sok:

Osz tály ve ze tõ fõ nõ vér * * * *

Osz tály ve ze tõ fõ nõ vér-he lyet tes * * * *

Ve ze tõ ápo ló (bv. in té ze tek ben) * * *

Ve ze tõ ápo ló-he lyet tes (bv. in té ze tek ben) * * *

Egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get igény lõ 
mun ka kö rök:

Di e te ti kus * * * * * *

Egye te mi ok le ve les ápo ló/dip lo más ápo ló * * * * * *

Gyógy pe da gó gus * * * * * *

Gyógy tor nász * * * *

Köz egész ség ügyi fel ügye lõ * * * * *

Men tál hi gi é nés szak em ber * * * *

Or vos, fog or vos, gyógy sze rész * * * *

Or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi
 analitikai asszisz tens

* * *

Pszi cho ló gus * * * *

Szak or vos, fog szak or vos, szakgyógy -
szerész

* * *

Szak pszi cho ló gus * * *

Szo ciá lis mun kás * * * * *

Fel sõ-, kö zép- és al só fo kú szak/szak mai
ké pe sí tést igény lõ mun ka kö rök

a) Asszisz tens/szak asszisz tens

  Asszisz tens * * * * *

  Szak asszisz tens * *

  Se géd asszisz tens * * *

b) Ápo ló/szak ápo ló

  Ál ta lá nos ápo ló * * * *

  Ápo ló (OKJ 54 5012 01) *

  Cse cse mõ- és gyer mek ápo ló
  (OKJ 54 5012 02)

*

  Szak ápo ló * * *

  Ápo lá si asszisz tens * * *

  Se géd ápoló * *

c) Egyéb ága za ti mun ka kö rök 

  Szü lész nõ/fõ mû tõs/nõ * * * *

  La bo ráns, ve gyész tech ni kus * *

  Gyógy masszõr * *

  Or vos ír nok/egész ség ügyi ope rá tor * * * *

  Mû tõs se géd * * *

”



2. számú melléklet
az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelethez

„2. szá mú mel lék let
a 7/1993. (III. 9.) IM ren de let hez

Gya kor no ki idõ höz kö tött mun ka kö rök jegy zé ke
(biz ton sá gi, fog va tar tá si, nyil ván tar tá si,

fog lal koz ta tá si, le tét ke ze lõ szak te rü le ten)

1. Re fe rens

2. Cso port ve ze tõ

3. El len õr

4. Fõ elõ adó

5. Fõ re fe rens

6. Fõ ta nár

7. Ne ve lõ

8. Osz tály ve ze tõ-he lyet tes

9. Szo ci á lis elõ adó

10. Ta nár

11. Üzem ve ze tõ

12. Ve ze tõ ne ve lõ”

3. számú melléklet
az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelethez

„1. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ága za ti
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek felsorolása

1. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (ORFK) és alá ren delt
szer vei

2. Rend õr tisz ti Fõ is ko la

3. Ren dé sze ti szak kö zép is ko lák

4. Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság (a nyugdíjas-
 gondozó in téz mé nyek ki vé te lé vel)

5. Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

6. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal be fo ga dó
ál lo má sa és ide ig le nes szál lás he lye

7. Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont

8. Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet

9. BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság

10. Ren dé sze ti Szem le”

4. számú melléklet
az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelethez

„2. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt mun ka kö rök ben
fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak fe let t mun kál ta tói

jogkört gyakorlók

1. Or szá gos rend õrfõkapitány

2. ORFK Bûn ügyi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja

3. ORFK Ren dé sze ti Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja

4. ORFK Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja

5. Nem ze ti Nyo mo zó Iro da igaz ga tó ja

6. Ké szen lé ti Rend õr ség pa rancs no ka

7. Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság igaz ga tó ja

8. Köz tár sa sá gi Õr ez red pa rancs no ka

9. ORFK Ok ta tá si Igaz ga tó ság igaz ga tó ja

10. Bu da pes ti és me gyei rend õrfõkapitány

11. Rend õr tisz ti Fõ is ko la rek to ra

12. Ren dé sze ti szak kö zép is ko la igaz ga tó ja

13. Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó ja

14. Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja

15. Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak  ve -
zetõje

16. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal fõ igaz ga -
tó ja

17. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal be fo ga dó 
ál lo má sá nak és ide ig le nes szál lás he lyé nek igaz ga tó ja

18. Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet fõ igaz ga tó ja

19. Ren dé sze ti Szem le fõ szer kesz tõ je

20. Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja”

5. számú melléklet
az 1/2008. (I. 8.) IRM rendelethez

„5. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

1. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (ORFK) és alá -
rendelt szer vei

2. Rend õr tisz ti Fõ is ko la

3. Ren dé sze ti szak kö zép is ko lák

4. Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

5. Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal be fo ga dó
ál lo má sa és ide ig le nes szál lás he lye”
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

3/2008. (I. 11.) ÖTM
r e n d e l e t e

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a belügyminiszter
ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történõ

végrehajtásáról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 20.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 20/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint
22.  §-ának (4) és (9) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
62/1997. (XI. 7.) BM ren de let (a továb biak ban: Ren de let)
2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az OKF-nél a 3. szá mú mel lék let „A” ré szé ben fel -
so rolt ügy in té zõi és ügy vi te li mun ka kö rök, to váb bá a biz -
ton ság tech ni kai elõ adó, az éj je li õr, a fegy ve res biz ton sá gi
õr, a fegy ve res biz ton sá gi õr pa rancs nok, a fel ve ze tõ (õr -
parancsnok he lyet tes), a ka pus, a por tás, a ké szült sé gi
ügye le tes, az õr pa rancs nok (õr ség pa rancs nok-he lyet tes),
az õr ség pa rancs nok, a te le fon köz pont-ke ze lõ és a te le fon -
sze re lõ mun ka kö rök ese té ben ki zá ró lag ma gyar állam -
polgárságú sze méllyel lé te sít he tõ köz al kal ma zot ti jog -
viszony.”

2.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 2/B.  §-sal egé szül ki:

[A Kjt. 20/B.  § (2) be kez dé sé hez]

„2/B.  § Az OKF-nél fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak
ese té ben nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa:

a) ab ban a mun ka kör ben, amely re vo nat ko zó an – 90 na -
pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered mény te len volt
a pá lyá za ti ki írás, és

b) ab ban a mun ka kör ben, amely nek ha la dék ta lan be -
töl té se a fo lya ma tos el lá tás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez 
el en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma tos el lá tás nyúj -
tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más mun ka szer ve -
zé si esz köz zel nem biz to sít ha tó ak.”

3.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 3/C–3/D.  §-ok kal egé szül ki:

[A Kjt. 22.  § (4)–(5) és (9) be kez dé sé hez]

„3/C.  § (1) Az OKF-nél fog lal koz ta tott köz al kal ma zot -
tak ese té ben a Kjt. 22.  § (1)–(2) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val
össze füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül nek a 3. szá mú mel lék let
„A” ré szé ben a meg ha tá ro zott ügy in té zõi mun ka kö rök.

(2) Az OKF-nél fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ese té -
ben nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al kal ma zott
olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás alap já ul
figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, mér leg ké pes köny ve lõ 
szak ké pe sí tés vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés, ok le ve les 
könyv vizs gá lói ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, DLA), a
tudo mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok to ra, il let ve
kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert tu do má nyos
fo ko zat, és ez zel a köz al kal ma zott ren del ke zik.

3/D.  § (1) Az OKF-nél fog lal koz ta tott köz al kal ma zot -
tak ese té ben a gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö -
ve tel mé nyek két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. 
Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor -
nok ré szé re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó szak -
mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés -
ben meg ha tá ro zott mun ka kör, ille tõ leg az ah hoz kap cso ló dó
mun ka kö ri le írás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó te vé keny sé gét, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, egyéb bel sõ sza bály za ta it, kol lek tív szer zõ -
dé sét, va la mint

b) az in téz mény mû kö dé si cél ja it, azok gya kor la ti meg -
va ló su lá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö ré re vo nat ko zó fog lal koz ta -
tá si alap el ve ket, a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség gya -
kor la ti fel ada ta it,

b) meg is mer je a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek sa já tos
prob lé má it, va la mint

c) el mé lyít se a mun ka kö re el lá tá sá hoz szük sé ges is me -
re te ket.

(4) A ka taszt ró fa vé del mi in téz mé nyen be lül tör té nõ
mun ka kör vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg -
kö ve tel ni a már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já -
tí tá sá nak meg is mét lé sét.

(5) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai se gí tõt je -
löl ki, aki se gí ti a gya kor nok fel ké szü lé sét. Meg fe le lõ kép -
zett ség gel, gya kor lat tal ren del ke zõ köz al kal ma zot ti mun -
ka társ hi á nyá ban a mun kál ta tó val hi va tá sos szol gá la ti jog -
vi szony ban álló mun ka társ is meg bíz ha tó szak mai se gí tõ
te vé keny ség el lá tá sá val. A szak mai se gí tõ szö ve ge sen ér -
té ke li a gya kor nok tel je sít mé nyét. Az in téz mény ve ze tõ je
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dön té se elõtt mér le ge li a szak mai se gí tõk együt te sen ki ala -
kí tott vé le mé nyét.

(6) A gya kor nok mun ka nap lót ve zet, amely tar tal maz za
az el vég zett fel ada to kat.

(7) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz szük sé -
ges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér de ké -
ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je löl ki.
A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön ál ló fel -
adat el lát ás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – a (6) be kez dés sze rin ti mun ka nap lót, va la -
mint a (7) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is ala pul
véve – a mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké szít.
Az ér té ke lés tar tal maz za

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek kö rét,
va la mint

c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -
me re te ket.

(9) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 
és amennyi ben an nak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mel lé kel ni kell.

(10) A mun kál ta tó fél éven te a gya kor nok tevékenysé -
gét írás ban – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán
nyúj tott tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – mi nõ sí ti.
A mun kál ta tó a mi nõ sí tést a köz al kal ma zott köz vet len fe -
let te se mel lett – ha sze mé lyük nem azo nos – a szak mai ve -
ze tõ (se gí tõ) ér té ke lé sé nek, ja vas la tá nak is me re té ben ké -
szí ti el.

(11) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek, és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál tal meg ál la pí tott gya -
kor no ki sza bály zat tar tal maz za.”

4.  §

(1) A Ren de let az e ren de let 1. mel lék le te sze rin ti
1/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(2) A Ren de let az e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti
2/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(3) A Ren de let 5. szá mú mel lék le te e ren de let 3. mel lék -
le te sze rint mó do sul.

5.  §

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

(2) A Ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben az „1. szá mú” szö -
veg rész he lyé be az „1–1/A. szá mú” szö veg lép.

(3) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

„1/A. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ága za ti 
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek

1. Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és alá -
ren delt szer vei (a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok
ki vé te lé vel)

2. Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont”

2. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

„2/A. számú melléklet
a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelethez

A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt mun ka kö rök ben fog -
lal koz ta tott köz al kal ma zot tak fe lett mun kál ta tói jog kört
gya kor lók

1. Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz -
ga tó ja

2. Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó ja

3. Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó ja

4. Re pü lõ té ri Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó ja

5. Or szág ház Tûz ol tó-pa rancs nok ság pa rancs no ka

6. Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó ja

7. JOGAR To vább kép zõ Köz pont és HOTEL igaz ga tó ja”

3. melléklet
a 3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

A Ren de let 5. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 6–7. pont tal
egé szül ki:

„6. Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és alá -
ren delt szer vei (a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok
ki vé te lé vel)

7. Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont”
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A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
2/2008. (MüK. 2.) 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 in téz ke dés 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 mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 58. §-a (10) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö röm ben az aláb bi
uta sí tást adom ki:

1. §

A HEFOP 1.2.1. „Az ál la mi fog lal koz ta tá si szol gá lat
fej lesz té se” címû ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
a pro jekt hát ra lé võ idõ tar ta má ra - 2008. ja nu ár 1-jé tõl
2008. már ci us 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 39 fõ ha tá ro zott ide jû köz tiszt vi se lõ fog lal -
koz ta tá sá ra ke rül jön sor.

2. §

Ez az uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és 2008.
áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
3/2008. (MüK. 2.) SZMM 

u t a  s í  t á  s a

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 tá nak mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a to -
váb bi ak ban: ONYF) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
nak ki adá sá ról szó ló, a 3/2007. (MüK. 1.) SZMM uta sí tá -
sá val mó do sí tott 10/2006. (MüK. 9.) SZMM uta sí tást - 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 2. § (1) be kez dés d) pont já ban, il let ve a 74. § 
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben el jár va - az aláb -
biak sze rint mó do sí tom:

1. §

Az ONYF Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó -
do sí tá sát a je len uta sí tás mel lék le te ként jó vá ha gyom.

2. §

Az uta sí tás mó do sí tá sát köz zé kell ten ni az ONYF hi va -
ta los lap já ban, a Nyug díj biz to sí tá si Köz löny ben, to váb bá
az ONYF hon lap ján.

3. §

Je len uta sí tás 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Mel lék let 
a 3/2008. (MüK. 2.) SZMM uta sí tás hoz

1. Az SZMSZ 9. pont já nak 6. be kez dé se tör lés re ke rül.

2. Az SZMSZ 9.1. pont já nak má so dik be kez dé se az
aláb bi ra mó do sul:

„Gon dos ko dik az ONYF SZMSZ-ének mi nisz te ri jó vá -
ha gyás ra, va la mint az éves mun ka-és el len õr zé si terv fõ -
igaz ga tói jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té sé rõl.”

3. Az SZMSZ 9.1. pont já nak 18. be kez dé se tör lés re
ke rül.

4. Az SZMSZ 10.1. pont já nak 6. be kez dé se az aláb bi ra
mó do sul:

„Se gí ti a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek és
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyug díj biz to sí tá si fel ada -
ta i nak el lá tá sát.”

5. Az SZMSZ 11.3. pont já nak 1. be kez dé se az aláb bi ra
mó do sul:

„Ja vas la tot ké szít a fõ igaz ga tó ré szé re a NY. Alap éves
költ ség ve té sé ben mél tá nyos sá gi el lá tá sok ra fel hasz nál ha -
tó ke ret igaz ga tá si szer vek kö zöt ti el osz tá sá ra, va la mint fi -
gye lem mel kí sé ri a mél tá nyos sá gi ke ret fel hasz ná lá sát.”

6. Az SZMSZ 11.3. pont já nak 6. be kez dé se az aláb bi ra
mó do sul:

„A mél tá nyos sá gi jog kör gya kor lá sá val össze füg gõ
ügyek ben kap cso la tot tart az il le té kes igaz ga tá si szer vek -
kel és ko or di nál ja a szak mai fel ada to kat, szük ség sze rint
in téz ke dé se ket kez de mé nyez.”

7. Az SZMSZ 16.5. pont já nak 12. be kez dé se az aláb bi ra 
mó do sul:

„A ja ví tá so kat, kar ban tar tá so kat, mû sza ki fe lül vizs gá -
la to kat bo nyo lít ja. Az ONYF kar ban tar tó ál lo má nyá nak
mun ká ját irá nyít ja, fel ügye li és ve ze ti a szük sé ges nyil ván -
tar tást.”

8. Az SZMSZ 22.2. pont ja az aláb bi val egé szül ki:
22.2.4. A köz tiszt vi se lõ mi nõ sí té sé vel kap cso la tos fel -

ada to kat a 22.2.1.-22.2.3. pont ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint, a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja lát ja el.

9. Az SZMSZ 22.3. pont ja az aláb bi ra mó do sul:
„A 22.2. pont ban meg ha tá ro zott mun kál ta tói jog kör

gya kor ló ja lát ja el a köz tiszt vi se lõ, az ügy ke ze lõ tel je sít -
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mé nyé nek ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, ki vé tel a
Szak igaz ga tá si Fõ osz tály, Jogi és Mél tá nyos sá gi Fõ osz -
tály, Költ ség ve té si Fõ osz tály, Pénz ügyi, Szám vi te li és
Gaz da sá gi Fõ osz tály, In for ma ti kai Fõ osz tály és a Rend -
szer fej lesz té si és - fel ügye le ti Fõ osz tály, ahol ezen fel ada -
to kat az osz tály ve ze tõ lát ja el.”

10. Az SZMSZ 22.5. pont já nak elsõ mon da ta az aláb bi ra
mó do sul:

„Mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí té sé -
nek en ge dé lye zé sé re - a vo nat ko zó jog sza bá lyok ke re te in
be lül - a fõ igaz ga tó jo go sult.”

11. Az SZMSZ 24.2. pont já nak elsõ mon da ta az aláb bi ra
mó do sul:

„Fõ osz tály ve ze tõi ér te kez let az ONYF fõ igaz ga tó já nak
szé le sebb körû, több szak te rü le tet, szak mai te vé keny sé get
érin tõ ve ze tõi dön tést in téz mé nye sen elõ se gí tõ, ko or di -
náló, a fel ada tok vég re haj tá sát, konk rét át te kin té sét el lá tó
tes tü le te, amely ál ta lá ban két ha von ta ülé se zik.”

Ugyan ezen pont har ma dik be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta az aláb bi ra mó do sul:

„Ha az ér te kez let az ér dek kép vi se let(ek) fel adat kö ré be
tar to zó, il let ve érin tõ kér dé se ket tár gyal, ak kor az ér dek -
kép vi se let(ek) kép vi se lõ je is meg hí vást kap.”

12. Az SZMSZ 25. pont já nak elsõ mon da ta az aláb bi ra
mó do sul:

„A fõ igaz ga tó az igaz ga tá si szer vek mun ká já nak or szá -
gos össze han go lá sá ra, a szak mai és egyéb fel ada tok meg -
ha tá ro zá sá ra, az egy sé ges irá nyí tá si, ve ze té si szem lé let,
egy sé ges jog al kal ma zás ér de ké ben, to váb bá a köl csö nös
tá jé koz ta tás cél já ból ál ta lá ban ne gyed éven te igaz ga tói ér -
te kez le tet tart.”

Ugyan ezen pont má so dik mon da ta az aláb bi ra mó do sul:
„Ezen részt vesz nek a fõ osz tály ve ze tõi ér te kez let tag jai,

ese ten ként a tár gyalt téma fe le lõ se, az igaz ga tók és az ér dek -
képviselet(ek) el nö ke (al el nö ke).”

13. Az SZMSZ 2. szá mú füg ge lé ke ként a je len mó do sí -
tás sal ki adott füg ge lé ket kell al kal maz ni.

14. Ahol az SZMSZ Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze tet
(OOSZI) em lít, azon a to váb bi ak ban Or szá gos Re ha bi li tá -
ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõ In té ze tet (ORSZSZI), ahol Fõ -
vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá got és
me gyei nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got em lít, ott a jog -
utód re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got, ahol Ál -
la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zrt. (ÁPV Zrt.), Kincs -
tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá got (KVI) em lít azon a Ma gyar
Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-t (MNV Zrt.) kell ér te ni. 

* * *

SZMSZ 2. szá mú füg ge lék

Va gyonnyi lat ko zat ra kö te le zet tek köre

Az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl
szó ló 2007. évi CLII. tör vény 3. § (2) be kez dés c) pont ja
alap ján a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk
(pénz ügyi-gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet tes, in for ma ti kai
fõ igaz ga tó-he lyet tes, fõ cso port fõ nök, fõ osz tály ve ze tõ, fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ), és a 3. § (1) be -
kez dés a)-c) pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján az aláb bi
mun ka kö rök ben fog lal koz ta tot tak kö te le zet tek va gyon -
nyi lat ko zat-té te lé re:

- ki ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zõ nyug díj biz to sí tá si
szak ügy in té zõ, mél tá nyos sá gi szak ügy in té zõ

- nyug díj biz to sí tá si szak el len õr

- pénz ügyi-gaz da sá gi re vi zor, re vi zor

- bel sõ el len õr zé si te vé keny sé get vég zõk ve ze tõ je 

- bel sõ el len õr

- köz be szer zé si ügy in té zõ

- pénz tá ros, pénz tá ros-he lyet tes

- be ru há zá si és be szer zé si ügy in té zõ

- in for ma ti kai üze mel te tés-ko or di ná tor

- in for ma ti kai mi nõ ség biz to sí tá si re fe rens

- rend szer fej lesz té si ta nács adó, szak ta nács adó

KÖZLEMÉNYEK

K ö z  l e  m é n y

a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te 
2008. ja nu ár 9-ei ülé sé rõl

A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT) 2008.
ja nu ár 9-én ülést tar tott.

A MAT meg tár gyal ta

1. a Ja vas lat a 2008. évi köz pon ti mun ka hely te rem tõ, a
táv mun ka és a mun ka hely meg õr zõ prog ra mok tá mo ga tá -
sá ra,

2. az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 2008. évi
rész le tes szak mai prog ram ter ve,

3. a Ja vas lat a MAT 2008. évi mû kö dé si költ ség ve té sé re,
va la mint a Tes tü let mun ka adói és mun ka vál la lói ol da lai
tag ja i nak tisz te let díj ára, va la mint
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4. a Ja vas lat a mun ka ügyi ta ná csok 2008. évi mû kö dé si
költ sé ge i hez tör té nõ hoz zá já ru lás ra és a fel hasz ná lás mód já ra

tár gyú elõ ter jesz té se ket.

A MAT

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a 2008-ban ter ve zett köz -
pon ti mun ka hely te rem tõ és mun ka hely meg õr zõ tá mo ga tá -
si prog ra mok ra elõ ter jesz tett ja vas la to kat [1/2008. (I. 9.)
MAT ha tá ro zat];

2. el fo gad ta az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány 
egyes 2008. évi prog ram ja i nak rész le tes szak mai ter vét, és
dön tött azok tá mo ga tá sá ról [2/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat];

3. jó vá hagy ta a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te
2008. évi mû kö dé si költ ség ve té sét [3/2008. (I. 9.) MAT
ha tá ro zat];

4. dön tött a re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok mû kö dé si
költ sé ge i hez tör té nõ hoz zá já ru lás mér té ké rõl és a fel hasz -
ná lás mód já ról [4/2008. (I. 9.) 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., Len gyel Zol tán s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

1/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a 2008. évi köz pon ti mun ka hely te rem tõ, 
a táv mun ka és a mun ka hely meg õr zõ prog ra mok

tá mo ga tá sá ra

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

1. Meg tár gyal ta és el fo gad ta

a) a 2007. évi köz pon ti mun ka hely te rem tõ pá lyá za ti
prog ra mok és a mun ka erõ-pi a ci vál ság ke ze lõ prog ram ér -
té ke lõ be szá mo ló ját, va la mint

b) a 2008-ban ter ve zett köz pon ti mun ka hely te rem tõ és
mun ka hely meg õr zõ tá mo ga tá si prog ra mok ra elõ ter jesz tett 
ja vas la to kat.

2. Dön tött ar ról, hogy

a) a Mun ka erõ pi a ci Alap (MPA) fog lal koz ta tá si
alap rész 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re mun ka hely -
te rem tõ be ru há zás pá lyá za ti úton tör té nõ tá mo ga tá sá ra
2300,0 mil lió Ft ke rül jön fel hasz ná lás ra,

b) a 2008. év ben vál lalt kö te le zett ség ki fi ze té sé nek leg -
fel jebb 10%-a hú zód hat át a 2009. évre,

c) a prog ram ese té ben a pá lyá zat ke ze lé sé ben részt vevõ 
mun ka ügyi szer ve ze tek a fel me rü lõ szak ér tõi költ sé gek
meg té rí té sé re - az MPA fog lal koz ta tá si alap rész 2008. évi
köz pon ti ke re té nek mû kö dé si költ sé ge ter hé re - az igé nyelt 
tá mo ga tá si összeg 1%-át hasz nál hat ják fel.

3. Dön tött ar ról, hogy

a) a ma gas hoz zá adott ér té kû te vé keny sé gek mun ka -
hely te rem tõ be ru há zá sa i nak tá mo ga tá sá ra, az MPA fog lal -
koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re
360 mil lió Ft ke rül jön fel hasz ná lás ra,

b) a prog ram ra az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2009.
évi köz pon ti ke re te ter hé re - a 2008. évi ke ret összeg leg fel -
jebb 30%-a mér té ké ig - vál lal ha tó kö te le zett ség,

c) a prog ram ese té ben a pá lyá zat ke ze lé sé ben részt vevõ 
mun ka ügyi szer ve ze tek a fel me rü lõ szak ér tõi költ sé gek
meg té rí té sé re - az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi 
köz pon ti ke re té nek mû kö dé si költ sé ge ter hé re - az igé nyelt 
tá mo ga tá si összeg 1%-át hasz nál hat ják fel.

4. Dön tött ar ról, hogy a nagy be ru há zá sok tár gyi esz köz
fej lesz té sé nek - kor mány dön té sek kel meg ha tá ro zott mér -
té kû - ad di ci o ná lis tá mo ga tá sá ra az MPA fog lal koz ta tá si
alap ré sze

a) 2008. évi jó vá ha gyott 1560,0 mil lió Ft köz pon ti ke re tét
500,0 mil lió Ft-tal, 2060,0 mil lió Ft-ra meg eme li,

b) a 2009. évi köz pon ti ke ret ter hé re 200,0 mil lió Ft for -
rást biz to sít.

5. Dön tött ar ról, hogy az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze
2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re táv mun ka he lyek lé te sí té -
sé nek tá mo ga tá sá ra 600,0 mil lió Ft for rást biz to sít, mely bõl

a) 2008. év ben, az MPA FA alap rész 2008. évi köz pon ti 
ke re te ter hé re:

- bér tá mo ga tás ra 283,05 mil lió Ft,

- kép zé si tá mo ga tás ra 18,0 mil lió Ft,

- e-le ar ning kép zés re 12,0 mil lió Ft,

- inf ra struk tú ra tá mo ga tás ra 90,0 mil lió Ft,

- le bo nyo lí tás ra, mo ni tor ing ra 17,12 mil lió Ft,

b) 2009. évre át hú zó dó an:

- bér tá mo ga tás ra 169,83 mil lió Ft,

- a mo ni tor ing ra 10,0 mil lió Ft
hasz nál ha tó fel.

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

a) az 5. pont ban fog lal tak sze rint biz to sít sa a szük sé ges
ke ret össze get, to váb bá - a 2007. évi táv mun ka prog ram ke -
re té ben 2007. évre biz to sí tott for rá sok kal az SZMM ré szé -
re tör té nõ el szá mo lás szak mai és pénz ügyi el szá mo lá sát
kö ve tõ en - kös sön meg ál la po dást a le bo nyo lí tá si, mo ni tor -
ing fel ada tok ra vo nat ko zó an a Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci
In ter ven ci ós Köz pont tal (BMIK),

2. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 109



b) a táv mun ka al kal ma zás tá mo ga tá sát cél zó, 2008. év ben
in du ló pá lyá za tot a BMIK köz re mû kö dé sé vel írja ki,

c) 2009. jú ni us 30-ig ad jon tá jé koz ta tást a tes tü let ré szé re
a prog ram vég re haj tá sá ról. 

7. Dön tött ar ról, hogy

a) az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti
ke re te ter hé re a mun ka erõ-pi a ci vál ság hely ze tek ke ze lé sé -
nek, a fog lal koz ta tá si szer ke zet vál tás elõ se gí té sé nek tá -
mo ga tá sá ra 350,0 mil lió Ft ke rül jön fel hasz ná lás ra,

b) a prog ram ra az MPA fog lal koz ta tá si alap ré sze 2009.
évi köz pon ti ke re te ter hé re - a 2008. évi ke ret összeg leg fel -
jebb 30%-a mér ték éké ig - kö te le zett ség vál lal ha tó,

c) a prog ram ese té ben a ké rel me zõ mun kál ta tók lik vi di -
tá si hely ze té nek kül sõ szak ér tõi vizs gá la ta kap csán fel me -
rü lõ költ sé gek meg té rí té sé re - az MPA fog lal koz ta tá si
alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re té nek mû kö dé si költ sé ge
ter hé re - az igé nyelt tá mo ga tás össze gé nek leg fel jebb
1,2%-a for dít ha tó.

8. Fel ké ri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy az MPA fél éves és éves be szá mo ló i ban ad jon tá jé -
koz ta tást a Tes tü let nek a prog ra mok ra el kü lö ní tett ke ret -
össze gek fel hasz ná lá sá ról.

Hor váth Gá bor s. k., Len gyel Zol tán s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

* * *

2/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat
Elõ ter jesz tés a 87/2007. (XII. 18.) MAT ha tá ro zat 

4. pont já nak meg fe le lõ en az Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány egyes 2008. évi prog ram ja i nak

rész le tes szak mai ter vé re

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

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a ha tá ro zat mel lék le té ben
ne ve sí tett rész le tes prog ram ter ve ket,

2. felkéri a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
hogy a rész le tes prog ram ter ve ket csa tol ja a prog ra mok
meg va ló sí tá sá ra meg kö tött meg ál la po dá sok hoz,

3. felkéri az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít ványt,
hogy a pá lyá za ti ki írá sok meg kül dé sé vel, az el fo ga dott tá -
mo ga tá si prog ram ja i val kap cso la tos va la mennyi pá lyá za ti
fel hí vás ról fo lya ma to san ad jon tá jé koz ta tást a Tes tü let ré -
szé re.

Hor váth Gá bor s. k., Len gyel Zol tán s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 2/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat hoz

Az OFA egyes 2008. évi prog ram jai

Prog ram meg ne ve zé se
Tá mo ga tá si 

ke ret össze sen
MAT ke ret 
fel hasz ná lás

mil lió Ft 2008. 2009. 2010.

I. Új (kí sér le ti), szak mai fej lesz tést meg va ló sí tó prog ra mok 400 100 300 0

1. + 1 fõ prog ram egyé ni vál lal ko zók nak 400 100 300

II. Mû kö dõ prog ra mok és szol gál ta tá sok fenn tart ha tó sá gá nak 
tá mo ga tá sa

1 575 595 830 150

1. Kis vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek fej lesz té se, mun ka vál la lói lét szá -
muk nö ve lé se a leg hát rá nyo sabb hely ze tû (33+17) kis tér sé gek ben

400 50 250 100

2. Mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok 100 70 30

3. Mi nõ sí tett fog lal koz ta tá si pak tu mok mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 200 100 100

4. Csak le gá li san. Hát rá nyos hely ze tû ek kel a fe ke te fog lal koz ta tás el len 45 45



Prog ram meg ne ve zé se
Tá mo ga tá si 

ke ret össze sen
MAT ke ret 
fel hasz ná lás

mil lió Ft 2008. 2009. 2010.

5. A mun ka erõ pi ac nem ál la mi szer ve zõ dé sei szá má ra ter ve zett szak mai ren -
dez vé nyek és ki ad vá nyok prog ram

70 70

6. Se gí tõ-há ló prog ram (EU-Há ló part ner sé gi prog ram) 60 60

7. Roma szol gál ta tó (mun ka erõ-pi a ci és kö zös sé gi) há ló zat 200 50 150

8. Te le pes prog ram 400 100 250 50

9. Esély egyen lõ ség a mun ka vi lá gá ban 100 50 50

I. + II. Össze sen: 1 975 695 1 130 150

* * *
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3/2008 (I. 9.) MAT ha tá ro zat
A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (MAT)
2008. évi mû kö dé si költ ség ve té sé nek jó vá ha gyá sa

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. § (2) be kez dés b) 2. pont -
jában fog lalt jog kö ré ben

1. hoz zá já rul ah hoz, il let ve a „tisz te let dí jak + köz ter hei” 
jog cím ese té ben tu do má sul ve szi, hogy a Mun ka erõ pi a ci
Alap fog lal koz ta tá si alap ré szé nek 2008. évi köz pon ti ke re -
te ter hé re a MAT mû kö dé si költ sé ge i re az aláb bi jog cí -
meken:

a) tisz te let dí jak + köz ter hei 37 868 688 Ft
b) sa ját gép jár mû hasz ná lat      275 000 Ft
c) par ko lá si en ge dé lyek, par ko ló kár tyák 29 000 Ft
d) EU-s ta nul mány utak 27 000 000 Ft
e) ki he lye zett tes tü le ti ülés 2 000 000 Ft
f) fu tár szol gá lat 600 000 Ft
g) ál ta lá nos tar ta lék 3 500 000 Ft
     Össze sen 71 272 688 Ft
     Ke re kít ve 71 300 000 Ft
ke rül jön fel hasz ná lás ra.

2. egyet ért az zal, hogy 2008. év ben, a tisz te let díj ban ré -
sze sü lõ MAT ta gok kö zül a vi dék rõl be já ró tag ré szé re sa -
ját gép jár mû hasz ná lat ra ülé sen ként 15 000 fo rint, ki he lye -
zett ülés ese tén 35 000 fo rint fi zet he tõ ki az 1. b) pont sze -
rin ti ke ret összeg mér té ké ig.

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

a) az 1. a)-c) és 1. e)-g) pon tok ban a MAT 2008. évi mû -
kö dé si költ sé ge i re jó vá ha gyott összeg fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó sa ját bel sõ sza bá lyo zá sát ala kít sa ki,

b) 2009. ja nu ár 15-ig szá mol jon el a pénz esz köz fel -
hasz ná lá sá ról,

c) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a Tes tü let so ron kö vet ke zõ ülé sé re a pénz esz köz 
fel hasz ná lá sá ról.

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

a) az 1. d) pont ban a MAT EU-s ta nul mány út ja i ra jó vá -
ha gyott összeg fel hasz ná lá sá ra kös sön meg ál la po dást a
Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal lal (FSzH),

b) 2009. ja nu ár 15-ig szá mol tas sa el az FSzH-t a pénz -
esz köz fel hasz ná lá sá ról,

c) az el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en nyújt son be elõ -
ter jesz tést a Tes tü let so ron kö vet ke zõ ülé sé re a pénz -
eszköz fel hasz ná lá sá ról.

5. Fel ké ri a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Nem -
zet kö zi és Mig rá ci ós Fõ osz tá lyát, hogy ké szít se elõ a
MAT 2008. évi EU-s ta nul mány út ja it, gon dos kod jék azok 
szer ve zé sé rõl, le bo nyo lí tá sá ról és ar ról - a feb ru á ri ülé sen -
elõ ze te sen tá jé koz tas sa a Tes tü le tet.

Hor váth Gá bor s. k., Len gyel Zol tán s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

* * *

4/2008. (I. 9.) MAT ha tá ro zat
Ja vas lat a re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok 

2008. évi mû kö dé si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás 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. § (2) be kez dés b) 2. pont -
já ban fog lalt jog kö ré ben

1. dön tött ar ról, hogy

a) a re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok 2008. évi mû kö dé si
költ sé ge i hez - sze mé lyi célú ki fi ze té sek re, va la mint do logi



ki adá sok ra - való hoz zá já ru lás ra a Mun ka erõ pi a ci Alap
(MPA) fog lal koz ta tá si alap ré szé nek 2008. évi köz pon ti
ke re te ter hé re a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok il le té kes -
sé gi te rü le tén egy sé ge sen 18,0-18,0 mil lió fo rint, össze sen 
126,0 mil lió fo rint össze gû for rást biz to sít,

b) a Mun ka ügyi Ta ná csok Or szá gos Kon fe ren ci á já nak
(to váb bi ak ban: kon fe ren cia) 2008. évi költ sé ge i re - a ké -
sõb bi ek ben ki je lö lés re ke rü lõ, kon fe ren ci át szer ve zõ re gi -
o ná lis mun ka ügyi köz pont ré szé re - az MPA fog lal koz ta -
tá si alap ré sze 2008. évi köz pon ti ke re te ter hé re 7,0 mil lió
fo rin tot do lo gi célú ki adá sok ra biz to sít az zal, hogy a MAT
tag ja i nak a ne ve zett kon fe ren ci án való rész vé te le (szál lás-, 
ét ke zé si költ ség, rész vé te li díj) igény sze rint té rí tés men tes
le gyen.

2. A re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok EU-s ta nul mány út -
ja i nak elõ ké szí té sé re, meg szer ve zé sé re és vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis 
Hi va tal Nem zet kö zi és Mig rá ci ós Fõ osz tá lya ha tá roz za
meg.

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 re gi o ná lis mun ka ügyi köz -
pon tok kal a re gi o ná lis mun ka ügyi ta ná csok 2008. évi mû -
kö dé si költ sé ge i hez a ha tá ro zat 1. a) pont já ban biz to sí tott
pénz esz köz fel hasz ná lá sá ra,

b) szá mol tas sa el a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon to kat a
pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról 2009. ja nu ár 15-ig,

c) az el szá mo lás szak mai és pénz ügyi el fo ga dá sát kö ve -
tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a pénz esz köz fel hasz ná lá -
sá ról a MAT so ron kö vet ke zõ ülé sé re.

4. 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 ké sõb bi ek ben ki je lö lés re ke -
rü lõ re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont tal a ha tá ro zat 1. b) pont -
já ban biz to sí tott pénz esz köz fel hasz ná lá sá ra,

b) szá mol tas sa el az a) pont sze rin ti re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tot a pénz esz köz fel hasz ná lá sá ról a kon fe ren -
ci át kö ve tõ 30 na pon be lül,

c) az el szá mo lás szak mai és pénz ügyi el fo ga dá sát kö ve -
tõ en nyújt son be elõ ter jesz tést a pénz esz köz fel hasz ná lá -
sá ról a MAT so ron kö vet ke zõ ülé sé re.

Hor váth Gá bor s. k., Len gyel Zol tán s. k.,
a mun ka adói ol dal ré szé rõl a mun ka vál la lói ol dal ré szé rõl

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

El len jegy zem:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 
k ö z  l e  m é  n y e

mun ka hely te rem tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra
(kód jel: MPA-2008-1)

és a ma gas hoz zá adott ér té kû te vé keny sé gek
mun ka hely te rem tõ be ru há zá sa i nak tá mo ga tá sá ra

(kód jel: MPA-2008-2)

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir -
det mun ka hely te rem tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra (kód jel:
MPA-2008-1) és a ma gas hoz zá adott ér té kû te vé keny sé gek
mun ka hely te rem tõ be ru há zá sa i nak tá mo ga tá sá ra (kód jel:
MPA-2008-2). A pá lyá za to kat 2008. feb ru ár 18-tól 2008.
áp ri lis 4-ig -  pá lyá za ti do ku men tá ci ók ban meg ha tá ro zott
fel té te lek kel - a be ru há zás ban érin tett te lep hely sze rint il -
le té kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok hoz le het be nyúj -
ta ni.

 A tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le it, a pá lyá za tok el ké -
szí té sé nek és be nyúj tá sá nak mód ját, a ki töl ten dõ adat la po -
kat, a csa to lan dó do ku men tu mok lis tá ját a pá lyá za ti do ku -
men tá ci ók tar tal maz zák, ame lyek 2008. feb ru ár 15-tõl le -
tölt he tõk a mi nisz té ri um www.szmm.gov.hu hon lap já ról,
vagy a pá lyá za to kat ke ze lõ re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon -
tok ban, va la mint ki ren delt sé ge i ken - a kis tér sé gi és te le pü -
lés lis ták ki vé te lé vel - nyom ta tott for má ban 2008. feb ru ár
19-tõl át ve he tõk.

K ö z  l e  m é n y

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

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

HATÁROZAT

A KRANDI Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft-t (1061 Bu -
dapest, Ki rály u. 14. I/5.) (ér te sí té si cím: 1656 Bu da pest,
Pf. 224.) a 2001. évi CI. tör vény 8. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa mi att

524 000 Ft, azaz öt száz hu szon négy ezer fo rint

bír ság meg fi ze té sé re kö te le zem, és a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig el til tom a fel nõtt -
kép zé si te vé keny ség tõl. 

A 2001. évi CI. tör vény 10. § (3) be kez dés alap ján a jog -
el le nes te vé keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván -
tar tás ra vo nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be.

A bír ság össze gét a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal
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veze tett az MPA le bo nyo lí tá si szám lá já ra (szá ma:
10032000-01710001-70000007) kell be fi zet ni.

A ha tá ro zat el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon
be lül a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak (1089 Bu -
da pest, Kál vá ria tér 7.) cím zett, de a Kö zép-ma gyar or szá gi 
Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont hoz be nyúj tott 20 800 Ft
ér té kû il le ték bé lyeg gel el lá tott fel leb be zés sel él het.

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 138. § (1) be kez -
dé se alap ján:

„A kö te le zett ké se del mi pót lé kot kö te les fi zet ni, ha

a) pénz fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz
ele get, ki vé ve, ha tör vény más képp nem ren del ke zik,

(3) A ké se del mi pót lék mér té ke min den nap tá ri nap után 
a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé nek 365-öd ré sze.”

Fel hí vom a fi gyel mét, hogy a bír sá got meg ál la pí tó ha tá -
ro zat el le ni fel leb be zés a kö te le zett ség tel je sí té se, va la -
mint a ha tó sá gi el len õr zés tû ré se alól nem men te sít.

INDOKOLÁS

A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont Mun ka erõ pi a ci El len õr zé si Osz tá lya 2007. ok tó ber
19-én el len õr zést foly ta tott le, a fel nõtt kép zé si te vé keny -
sé get vég zõ KRANDI Szol gál ta tó és Ke res ke del mi
Kft.-nél. Az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a
KRANDI Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. fel nõtt kép zé si
te vé keny sé get fo lya ma to san, je len leg is vé gez.

A KRANDI Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. a 2001. évi 
CI. tör vény 8. § (1) be kez dé sé ben elõ írt nyil ván tar tás ba
vé te li kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta.

A fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény 8. § (1) be -
kez dése sze rint:

A 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fel so rolt jog ala nyok
ki zá ró lag ak kor jo go sul tak fel nõtt kép zé si te vé keny ség és a 
fel nõtt kép zé si te vé keny ség hez kap cso ló dó szol gál ta tás meg -
kez dé sé re, ha azok a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek
nyil ván tar tá sá ban sze re pel nek.

A KRANDI Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. en nek a
kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, a fel nõtt kép zé si te vé -
keny sé get nyil ván tar tás ba vé tel nél kül vé gez te, ezért a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá roz tam. 

A bír ság ki sza bá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az 1/2005.
(I. 19.) FMM ren de let írja elõ.

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

A mun ka ügyi köz pont je len ha tá ro za tát az 1/2005. (I. 19.)
FMM ren de let 2. § (1) be kez dé se i nek jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ál tal biz to sí tott il le té kes sé gé ben el jár va hoz ta meg.

A fel leb be zés hez való jo got a Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 98. § (1) be kez dés és a 99. § (1) be kez dés
alap ján biz to sí tot tam.

Vass Ist ván s. k.,
fõ igaz ga tó

K ö z  l e  m é n y

a 176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let 8. § (1) be kez dés
d) pont já ban elõ írt, az akk re di tá ci ós kö ve tel mé nyek

tel jesí té sét, il le tõ leg a fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós
te vé keny sé get ér té ke lõ éves be szá mo ló el ké szí té sé nek

szem pont ja i ról

A be szá mo lót a re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás sze mé lyi
és tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sa ér de ké ben tett fõbb in téz ke -
dé sek be mu ta tá sa mel lett az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
táb lá zat, va la mint a 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat lap ki -
töl té sé vel kell össze ál lí ta ni.

A re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás sze mé lyi és tár gyi fel té -
te le i nek ja ví tá sá ra tett in téz ke dé sek is mer te té se kor kü lön
is ki kell tér ni

- az al kal ma zott tech no ló gi ák ban, il le tõ leg a munka -
körülményekben tör tént vál to zá sok ra,

- az igény be vett (nyúj tott) se gí tõ szol gál ta tá sok nak a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek egész sé gi ál la po tá ra és
men tá lis fej lõ dé sé re ki fej tett ha tá sá ra, a mun ka vál la lók
szak mai fel ké szült sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló in téz ke dé -
sek re (bel sõ; mun ka he lye ken meg va ló sí tott és kül sõ; is ko -
la rend sze ren kív üli, eset leg is ko la rend sze rû kép zés, to vább -
képzés),

- a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat igé -
nye sebb, ma ga sabb szín vo na lú mun ka vég zés re ösz tön zõ
bel sõ ér de kelt sé gi ele mek re. 

Rész le te sen be kell mu tat ni, hogy a re ha bi li tá ci ós bi -
zott ság, a re ha bi li tá ci ós meg bí zott és - ahol van - a re ha bi -
li tá ci ós mun ka társ mun ká ja mennyi ben és mi vel já rult
hoz zá a mun kál ta tó re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gé nek erõ sí -
té sé hez, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
szak mai és egyé ni fej lõ dé sé hez.

Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy az aláb bi ak ban fel -
vá zolt szem pon to kon túl más, egyéb té ma kö rök is fel ve -
tõd het nek, ame lyek egy-egy gaz dál ko dó szer ve zet re néz -
ve spe ci fi ku sak és ame lye ket cél sze rû meg vizs gál ni. Kér -
jük, hogy eze ket kü lön is ér té kel jék. Az éves ér té ke lés
egyik leg fon to sabb szem pont ja, hogy az érin tett sze -
méllyel kö zö sen ki ala kít va, fo lya ma tá ban mu tas sák be az
egyén re szó ló re ha bi li tá ci ós ter ve ket, il let ve vá zol ják a 
to vább fej lõ dés le he tõ sé ge it.

A mun kál ta tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ál tal alá írt be szá -
mo lót két ere de ti pél dány ban 2008. már ci us 15-ig kér jük
meg kül de ni a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal cí mé re.
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1. szá mú mel lék let

A fog lal koz ta tot tak szá má nak vál to zá sa

Sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám×/fõ

Meg ne ve zés
Akk re di tá ci ós 

ta nú sít vány 
ki adá sá nak nap ján

2007. XII. 31. Vál to zás +   -

1. Összes fog lal koz ta tott 

Eb bõl: meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek

2. Akk re di tált te lep he lyen fog lal koz ta tott

Eb bõl: meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek

Ezen be lül: egész ség ká ro so dot tak - fo gya ték kal élõk - be ta ní tott
mun ká sok - szak mun ká sok - fel sõ fo kú ké pe sí tés hez kö tött mun ka -
kört be töl tõk

× A sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mot a KSH lét szám szá mí tá si sza bá lyai sze rint kell szá mí ta ni.

* * *

2. szá mú mel lék let 

ADATLAP

1. A mun kál ta tó ál tal 2007. év ben igé nyelt re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tá si tá mo ga tás for má ja és össze ge:
bér tá mo ga tás  ....................................................................................  ezer Ft
költ ség kom pen zá ci ós tá mo ga tás ......................................................  ezer Ft
re ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás  .......................................................  ezer Ft

2. Az akk re di tá ci ós ta nú sít vány ki adá sa óta tör tént te lep hely és fi ók te lep vál to zá sok:
új te lep hely, fi ók te lep szá ma  .......................................................................
eb bõl: akk re di tált te lep hely szá ma  ...........................................................

akk re di tált  fi ók te lep szá ma  ...........................................................
meg szûnt te lep hely, fi ók te lep szá ma ..............................................
eb bõl:  akk re di tált te lep hely szá ma  ...........................................
                akk re di tált fi ók te le pek szá ma  ........................................

3. Mi lyen akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zik a mun kál ta tó:
alap ta nú sít vány
re ha bi li tá ci ós ta nú sít vány
ki emelt ta nú sít vány
fel té te les ta nú sít vány

A meg fe le lõ vá laszt kér jük alá húz ni!

4. Ter ve zi-e a mun kál ta tó ma ga sabb akk re di tá ci ós ta nú sít vány meg szer zé sét x

igen               nem
ha igen, mi kor:  2008. év ben

             2008. évet kö ve tõ en

×
 Csak alap-, il le tõ leg re ha bi li tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó nak kell ki töl te ni.
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TÁJÉKOZTATÁSOK

T á j é k o z t a t ó
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. november 9-i ülésérõl

1. Az OÉT na pi rend re tûz te a kö te le zõ egész ség biz to sí -
tás ról és az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról, va la mint a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás sal össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ter ve ze tét.

A tör vénytervezettel össze füg gés ben az egész ség ügyi
tár ca ál lam tit ká ra hang sú lyoz ta, hogy a re form szük sé ges -
sé gé ben és fõ cél ja i ban (ha té kony ság nö ve lé se, egy sé ges
tár sa da lom biz to sí tás fenn tar tá sa) min den ér de mi sze rep lõ
egyet ért, a meg va ló sí tás mód já ban va ló ban élénk a vita és
ér de mi né zet kü lönb sé gek van nak. A mun ka vál la ló kat és
mun kál ta tó kat érin tõ alap ve tõ kér dé sek ben a tör vény sze -
rint to vább ra sem a pénz tá rak dön te nek majd, ha nem az
Or szág gyû lés. A min den ki re ki ter je dõ, kö te le zõ és egy sé -
ges egész ség biz to sí tás, va la mint az en nek fi nan szí ro zá sát
biz to sí tó köz pon ti já ru lék be sze dé si rend szer meg ma rad, a
for rá so kat ke ze lõ Egész ség biz to sí tá si Alap to vább mû kö -
dik. A biz to sí tá si cso ma got jog sza bály ha tá roz za meg, azt
sem a pénz tá rak, sem pe dig az egész ség ügyi szol gál ta tók
nem szû kít he tik. Jog sza bály ha tá roz za meg to váb bá a já ru -
lé kok mér té két, a pénz tá rak mû kö dé si költ sé ge it, va la mint
mû kö dé sü ket érin tõ egyéb fõbb kér dé se ket is.

A mun ka vál la lói ol dal nem kí vánt rész le te i ben tár gyal ni 
ar ról a tör vénytervezetrõl, amely a szak szer ve ze ti szö vet -
sé gek ál tal egy sé ge sen el uta sí tott – az egész ség biz to sí tá si
rend szer át ala kí tá sá ról, az új egész ség pénzt ári rend szer rõl
 szóló – kor mány za ti kon cep ció alap ján ké szült, és ame lyet 
mó do sí tó ja vas la tok kal az ol dal vé le mé nye sze rint nem le -
het kor ri gál ni a kon cep ci o ná lis okok  miatt. Az ol dal ag gá -
lyos nak tar tot ta, hogy ja vas la tai el le né re nem ke rült sor a
jogi sza bá lyo zás alap já ul szol gá ló kon cep ció át dol go zá sá -
ra és is mé telt meg vi ta tá sá ra az OÉT ke re tei kö zött, va la -
mint, hogy a kon cep ció vi tá ja so rán szé le sebb ér te lem ben
sem tel je sült a tár sa dal mi pár be széd kö ve tel mé nye.

Az ol dal egy sé ge sen és nyo ma té ko san adott han got an -
nak az el vá rá sá nak, hogy áll jon meg a tör vényhozás fo lya -
ma ta e tárgy ban, mi vel a rend kí vü li gyor sa ság gal fo lyó
tör vény-elõkészítést sem mi lyen ha laszt ha tat lan ok sem
sür ge ti, az ál lam ház tar tás ezen al rend sze ré ben nincs re -
form kény szer. A szak szer ve ze ti szö vet sé gek ál lás pont ja
sze rint a je len egész ség biz to sí tá si re for mot a mára el ter -
vezett for má já ban nem sza bad vég re haj ta ni.

A szak szer ve ze ti szö vet sé gek a kon cep ció vi tá ja so rán
rész le te sen ki fej tett ész re vé te le ik kö zül is mét ki emel ték,
hogy ál lás pont juk sze rint

– az üz le ti biz to sí tók rend sze re el len té tes a szo li da ri tás
és a nem ze ti koc ká zat kö zös ség el vé vel,

– az el lá tá sok hoz nem le het majd egyen lõ esé lyek kel
hoz zá jut ni,

– a ja vas lat ban sze rep lõ mo dell ma gá ban hor doz za a já -
ru lék eme lés kö vet kez mé nyét, mi vel pl. a mû köd te tés bõl
adó dó több let költ sé ge ket csu pán a ver seny nem fog ja el -
fed ni,

– a va ló di ver seny ki ala ku lá sa is meg kér dõ je lez he tõ,
ha pl. nem lesz bel sõ mi nõ ség biz to sí tá si rend szer,

– erõ sen vi tat ha tó, hogy az ál lam pol gá rok meg ala po -
zot tan tud nak-e majd dön tést hoz ni,

– nagy ve szé lye ket hor doz ma gá ban az a kor mány za ti
el kép ze lés, amely sze rint az egyes pénz tá rak ma guk is
hoz hat nak bel sõ sza bá lyo kat fon tos kér dé sek re vo nat ko -
zó an,

– sú lyos hi á nyos ság, hogy a be fi ze tõk nek a ter ve ze tek
sze rint nincs be le szó lá si le he tõ sé gük a rend szer be. Ez kü -
lö nö sen ag gá lyos, mi vel on nan pro fi tot le het majd ki ven ni
a jö võ ben.

Az ol dal hang sú lyoz ta, hogy re form ese tén olyan meg -
ol dás ra van szük ség, amely ben a rend szer jö võ be ni fej lõ -
dé se hosszú tá von fenn tart ha tó. Saj ná la tos nak tar tot ta,
hogy az egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sá nak le het -
sé ges al ter na tí vái az OÉT elõtt sze rep lõ vi ta anya gok ban
nem je len tek meg, és igé nyel te az al ter na tív ja vas la tok be -
kap cso lá sát a kon cep ció-al ko tás ba. Ki emel te, hogy az ál -
lam ház tar tás egyik leg na gyobb al rend sze ré hez hoz zá nyúl -
ni csak tár sa dal mi kon szen zus sal vagy ah hoz kö ze li ál la -
pot ban sza bad. A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge
je lez te, hogy köz jo gi ér vény te len ség meg ál la pí tá sát fog ja
kér ni az Al kot mány bí ró ság tól, amennyi ben nem lesz le he -
tõ ség ér de mi tár sa dal mi vi tá ra a tör vényjavaslatról, il let ve
an nak kon cep ci ó já ról.

A LIGA Szak szer ve ze tek re mé nyét fe jez te ki, hogy a
Kor mány meg kez di az ér de mi tár gya lá so kat a LIGA ál tal
no vem ber 21-ére ter ve zett til ta ko zó ak ció kap csán fel -
vetett – az egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sát is érin -
tõ – kér dé sek ben, és hang sú lyoz ta, hogy a szak szer ve ze ti
szö vet ség a meg ál la po dás ban ér de kelt.

A mun kál ta tói ol dal – mi vel nem lá tott le he tõ sé get a
meg ál la po dás ra – nem fej tet te ki ál lás pont ját.

A kor mány ol dal hang sú lyoz ta, hogy a na pi rend mos ta ni 
és ok tó ber 15-i OÉT tár gya lá sát ér de mi kon zul tá ci ó nak te -
kin ti. A mun ka vál la lói ol dal meg fo gal ma zott vé le mé nyé -
rõl a Kor mányt tá jé koz tat ni fog ja, de ki emel te, hogy az Or -
szág gyû lés nek be nyúj tott tör vényjavaslat az egész ség ügyi 
kor mány zat szak mai ál lás pont ját tar tal maz za.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a mun ka vé de lem rõl  szóló
1993. évi XCIII. tör vény mó do sí tá si ja vas la ta it.

A mó do sí tó ja vas la tok a vég re haj tott mun ka egész ség -
ügyi in teg rá ció, a ha tó sá gi el len õr zés, a mun ka vé de lem -
mel kap cso la tos mun kál ta tói kö te le zett sé gek fel ada ta it
sza bá lyoz zák.

A mun kál ta tói ol dal – ja vas la ta i nak el fo ga dá sa után – az 
elõ ter jesz tést tá mo gat ta, és ja va sol ta, hogy azt vál to zat lan
ál la pot ban fo gad ják el.

A mun ka vál la lói ol dal a mó do sí tá si ja vas la to kat tá mo -
gat ta, és el is me rés sel emel te ki, hogy a tör vénymódosítás
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elõ ké szí té se meg fele lõen tör tént, a szak bi zott ság a ter ve -
ze tet ér dem ben meg tár gyal ta, a szak szer ve ze ti szö vet sé -
gek ja vas la ta it – mér le ge lés után – zöm mel figye lembe
vet ték a mó do sí tás ké szí tõi. Az ol dal ko ráb ban el uta sí tott
ja vas la tai kö zül fenn tar tot ta, hogy tíz-tíz szá za lék mun ka -
vé del mi bír ság összeg mun ka vé del mi ku ta tás ra, il let ve
mun ka vé del mi szak em be rek to vább kép zé sé re le gyen for -
dít ha tó, és ezen össze gek jog sza bá lyok nak meg fe le lõ,
éven kén ti fel hasz ná lá sá hoz a Mun ka vé del mi Bi zott ság
egyet ér té se le gyen szük sé ges.

A kor mány ol dal elõ ter jesz tõ je vá la szá ban hang sú lyoz -
ta, hogy a pénz ügyi sza bá lyo zás egye lõ re nem te szi le he tõ -
vé a ja vas lat el fo ga dá sát, amit az ol dal tu do má sul vett.

Az OÉT – a vita alap ján – a mó do sí tá si ja vas la tot tá mo -
gat ta.

3. Az OÉT foly tat ta az ok tó ber 12-én meg kez dett 2008. évi 
bér tár gya lá so kat.

A kor mány ol dal össze füg gés ben az Or szág gyû lés ál tal
el fo ga dott 2008. évi adótör vény-módosításokkal, is mer -
tet te az OÉT mun kál ta tói és a mun ka vál la lói ol da la ré szé -
rõl meg fo gal ma zott ja vas la tok ról szü le tett par la men ti
dön té se ket. Így – töb bek kö zött – tá jé koz ta tást adott ar ról,
hogy az ún. kis adók nem ke rül nek össze vo nás ra.

A bér tár gya lá sok foly ta tá sá val össze füg gés ben hang sú -
lyoz ta, hogy a kor mány ol dal nak van man dá tu ma az in du ló
ja vas la tá hoz ké pest az el moz du lás ra.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, ha az OÉT-ben vagy köz -
vet le nül az ága za tok ban nem si ke rül az egyes ága za tok ban 
meg lé võ fe szült sé ge ket ke zel ni, ak kor ez ve szé lyez te ti a
2008. évi át lag ke re set nö ve lé sé re vo nat ko zó bér meg ál la -
po dás meg kö té sét.

A mun ka vál la lói ol dal hang sú lyoz ta, hogy nem kí ván ja
az ága za tok szint jén el dön ten dõ kér dé se ket az OÉT szint -
jé re emel ni, így az OÉT plé nu mán nem kí ván az egyes ága -
za tok bér tár gya lá sa i ról egyez tet ni. Ugyan ak kor egyet ér -
tett az zal, hogy az érin tett ága za ti kép vi se lõk be vo ná sá val
két ol da lú tár gya lá sok ra ke rül jön sor.

Az OÉT ál lást fog lalt ar ról, hogy a jövõ évi ke re set nö -
ve lés mér té ké rõl az egyez te té sek foly ta tód ja nak.

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

T á j é k o z t a t ó
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. november 23-i ülésérõl

Na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ban a mun kál ta tói ol dal ki -
fej tet te: a szo ci á lis pár be széd ben be töl tött sze rep, a
kisebb- nagyobb komp ro misszu mok kal el ért ered mé nyek
arra ösz tö nöz nek, hogy a mun ka vi lá gát érin tõ és gaz da sá gi
kér dé sek ben to vább ra is há rom egyen ran gú ol dal rész vé te -
lé vel foly ta tód ja nak a tár gya lá sok.

A mun ka vál la lói ol dal a fel ve tés re re a gál va le szö gez te,
hogy a mun ka vál la lói ol dal sem kí ván ja az OÉT sze re pét
meg kér dõ je lez ni. Ép pen el len ke zõ leg, a szak szer ve ze ti
szö vet sé gek el vár ják, hogy az OÉT fó ru ma in ér de mi tár -
gya lá sok ra ke rül jön sor, azok idõ ben, az ol da lak egyen lõ
fe le lõs sé gé vel foly ja nak, és va ló di meg ál la po dá so kig ve -
zes se nek el. Az ol dal ugyan ak kor rá mu ta tott: az Or szá gos
Ér dek egyez te tõ Ta nács ban fo lyó egyez te té sek sem zár ják
ki, hogy bi zo nyos hely ze tek ben a szak szer ve ze ti szö vet sé gek 
egyéb tör vényes esz kö zö ket is igény be ve gye nek.

Na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal a mun kál ta tói ol -
dal lal egyet ér tés ben je lez te, hogy a hí rek sze rint elõ ké szü -
let alatt álló adó re form cso mag ki mun ká lá sá ban – már a ki -
dol go zás fo lya ma tá ban is – ak tí van részt kí ván ven ni.

A kor mány ol dal kez de mé nyez te az OÉT adó- és já ru -
lék rend sze rek re form já val és a fe ke te gaz da ság vissza szo -
rí tá sá val fog lal ko zó ad hoc bi zott sá gá nak össze hí vá sát
2007. de cem ber 5-ére.

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi bér tár gya lá sát.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, foly tat ni kell az ága za ti
tárgya lá so kat. Ha ága za ti szin ten nem jött lét re meg ál la -
po dás, ak kor in do kolt a ple ná ris egyez te tés foly ta tá sa.

Ja va sol ta, hogy az OÉT tér jen el a há rom éves bérmeg -
állapodástól, a ga ran tált bér mi ni mum 2008. ja nu ár 1-jé tõl
80 000 fo rint ra emel ked jen, és csak jú li us 1-jé tõl lép jen
ha tály ba a 86 300 fo rint.

A mun ka vál la lói ol dal a jövõ évre tíz szá za lé kos brut tó
ke re set nö ve lé si aján lás ra tett ja vas la tot a vár ha tó tel je sít -
mény nö ve ke dés, a ko ráb bi ak nál ked ve zõt le nebb 2008-as
inf lá ci ós vá ra ko zá sok, va la mint a jövõ évi adó- és já ru lék -
be fi ze té si elõ írások is me re té ben. To vább ra sem kí vánt tár -
gyal ni a 3 éves bér meg ál la po dás mó do sí tá sá ról, mi vel ál -
lás pont ja sze rint az adott ága za tok szint jén ke zel he tõ ek a
munkál ta tói ol dal ál tal egyes ága za tok ra vo nat ko zó an jel zett
gon dok.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a kor ked vez mé nyes nyug díj -
rend szer kor sze rû sí té sét szol gá ló in téz ke dé sek üte me zé sé re 
ké szült kor mány ol da li ja vas la tot.

Az elõ ter jesz tõ hang sú lyoz ta, hogy a ja vas lat a kor ked -
vez mény re jo go sí tó mun ka he lyek koc ká za ti osz tály ba so -
ro lá si rend sze ré nek ki dol go zá sá val, kor rek ci ó já val, va la -
mint a ked vez mé nyek egy sé ges rend sze ré nek ki ala kí tá sá val
össze füg gõ szak mai fel ada tok – szo ci á lis part ne rek kel
közös – el lá tá sá nak ütem ter ve. A meg je lölt ha tár idõk vég sõ
ha tár idõk, va gyis ezen be lül le het gyor sab ban ha lad ni.

A mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten ki állt amel lett, hogy a
kor ked vez mé nyes kör be tör té nõ be ke rü lés és a ki ke rü lés
sza bá lyo zá sát pár hu za mo san kell ki ala kí ta ni, egy ide jû
élet be lép te tés sel. Fel ve tet te, hogy a ko ráb bi mun ká la tok
ered mé nye it is figye lembe véve, gyor sí ta ni kel le ne az elõ -
ké szü le te ket. Ja va sol ta a gyor sít ha tó te rü le tek ki vá lasz tá -
sát, és egy bel sõ üte me zés el ké szí té sét a sza bá lyo zan dó te -
rü le tek re vo nat ko zó an. Az ol dal je lez te, hogy kész részt
ven ni a kor mány za ti ol dal ál tal ja va solt elõ ké szí tõ bi zott -
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sá gi mun ká ban. Az üte me zést a LIGA Szak szer ve ze tek
meg vé tóz ta, a ter ve zet rõl nem jött lét re meg ál la po dás.

A mun kál ta tói ol dal a ter ve zet te ma ti ká já val, idõ zí té sé -
vel egyet ér tett. Be je len tet te, hogy ké szen áll a to váb bi
szak ér tõi egyez te té sek re.

3. Az OÉT na pi rend re tûz te a Ma gyar or szág kül kap -
cso la ti stra té gi á já ról ké szült kor mány ol da li elõ ter jesz tést.

A na pi rend elõ ter jesz tõ je, a kül ügy mi nisz ter asszony
ki emel te: alap ve tõ tö rek vé se, hogy a kül kap cso la ti stra té -
gia szé les tár sa dal mi kon szen zus sal, a szak mai és ci vil mû -
he lyek be vo ná sá val ké szül jön el.

A mun ka vál la lói ol dal a tá jé koz ta tót kö szö net tel vet te,
és hang sú lyoz ta, hogy a glo ba li zá ló dó kö rül mé nyek kö -
zött az or szág kül kap cso la ti stra té gi á já nak nö vek võ mér té -
kû bel sõ gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sai van nak. Meg kell
vizs gál ni, ho gyan mû kö dik a nem zet kö zi tõke, és eh hez
kell meg ha tá roz ni az or szág és az Eu ró pai Unió vi szo nyát.
Ha zánk nem zet kö zi ver seny ké pes sé gén be lül a mun ka vál -
la lók ver seny ké pes sé gé re is meg fe le lõ fi gyel met kell for -
dí ta ni. Ez zel pár hu za mo san azt is mér le gel ni szük sé ges,
hogy a ne he ze dõ szo ci á lis hely zet biz ton sá gi koc ká za to kat 
is je lent het. A szom széd ság po li ti ká ban a ha tá ro kon át -
nyúló szak szer ve ze ti együtt mû kö dés is je len van, amit a
meg nyí ló mun ka erõ pi a cok, a ha tár men ti in gá zás kü lö nö -
sen fon tos sá tesz nek. Ez a szak szer ve ze ti mun ka forrás -
igényes, ami hez a mun ka vál la lói ol dal tá mo ga tást tar ta na
szük sé ges nek. Az Eu ró pai Uni ón be lül a szo ci á lis pár be -
széd fel ér té ke lõ dött: egy sé get kell te rem te ni a ha zai gya -
kor lat és az uni ós cé lok kö zött.

A mun kál ta tói ol dal az elõ ter jesz tést hasz nos nak ítél te,
és vé le mé nye sze rint más tár cák is ké szít het né nek ilyen,
több cik lus ra át íve lõ prog ra mot. Ugyan ak kor hi á nyol ta be -
lõ le az új sze rû sé get, kez de mé nye zõ kész sé get, a pro ak ti vi -
tást. Ki fej tet te, hogy szük sé ges nek tart ja az eu ró pai uni ós
jog sza bály-elõ ké szí tés fo lya ma tá ban a szo ci á lis part ne -
rek kel tör té nõ együtt mû kö dés in téz mé nye sí tett for má já nak
a lét re ho zá sát.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

T á j é k o z t a t ó
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. november 30-i ülésérõl

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi bér tár gya lást.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, a me zõ gaz da ság és ke -
res ke de lem te rü le tén van re mény az ága za ti meg ál la po dás -
ra, mely elõ se gít he ti a ver seny szfé ra 2008. évi bér aján lá -
sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sét. Eh hez azon ban
szük sé ges az ága za ti tár gya lá sok fel gyor sí tá sa.

Mind ad dig, amíg a ga ran tált bér mi ni mum prob lé má ja
ága za ti szin ten nem ren de zõ dik, nincs le he tõ ség az or szá gos
bér aján lá si meg ál la po dás ra.

A mun ka vál la lói ol dal le szö gez te, hogy ága za ti bér kér -
dé sek rõl az OÉT plé nu mán nem kí ván tár gyal ni, és konk -
rét aján la tot vár a mun kál ta tói ol dal tól az or szá gos bér -
aján lás mér té ké re vo nat ko zó an. Fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy a 2008. évi inf lá ci ós prog nó zis 0,3 szá za lék kal nõtt a
kor ri gált kon ver gen cia prog ram ban, ami a bér meg ál la po -
dás pe rem fel té te le ként hat ni fog a bér aján lás munkavál -
lalói ol dal ál tal el fo gad ha tó nak ítélt mér té ké re.

2. Az OÉT meg tár gyal ta a kor ked vez mény-biz to sí tá si
já ru lék meg fi ze té se alól tör té nõ men te sí tés el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let-ter ve ze tet.

A mun ka vál la lói ol dal ez al ka lom mal is hang sú lyoz ta,
hogy a kor ked vez mé nyes kör be tör té nõ be ke rü lés és ki ke -
rü lés sza bá lyo zá sát pár hu za mo san kell ki ala kí ta ni, egy ide -
jû élet be lép te tés sel. Az ez zel el len té tes sza bá lyo zás mun -
ka vál la ló-el le nes és alkot mány elle nes, és így – a be ke rü lés 
sza bá lyo zá sá nak el ma ra dá sa  miatt – a mun ka vál la lói ol dal 
a kor mány ren de let-ter ve ze tet nem tá mo gat ta.

Ugyan ak kor az ol dal meg ál la pí tot ta, hogy elõ re lé pés
tör tént a ki ke rü lé si el já rás fel leb be zé si le he tõ sé ge i nek
meg ha tá ro zá sá ban, azon ban azo kat még to vább szük sé ges
pon to sí ta ni. To vább ra is el lent mon dás van a szak szer ve ze -
tek rész vé te li le he tõ sé ge i nek, va la mint rész vé te li kö te le -
zett sé ge i nek te kin te té ben az el já rás me ne té ben, ezt is fel
kell ol da ni. A Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö vet sé ge ki -
fej tet te, hogy a szak szer ve ze tek a ma gyar jog rend ben csak
part ner ként je len het nek meg, ügy fél ként – a kor mány ren -
de let-ter ve zet tel el len tét ben – nem. Az Au to nóm Szak -
szer ve ze tek Szö vet sé gé nek ál lás pont ja sze rint a szak szer -
ve ze tek nek ma guk nak kell el dön te ni ük ügyen ként, hogy
ügy fél ként vagy kép vi se lõ ként vesz nek-e részt az egyes
el já rá sok ban.

A szö vet sé gek szük sé ges nek tart ják, hogy bár mi lyen, az 
adott mun ka he lyet érin tõ, kor ked vez ménnyel össze füg gõ
el já rás in dul, az ügyet tár gya ló ha tó ság szá má ra le gyen kö -
te le zõ az ille té kes szak szer ve zet ér te sí té se. Az ol dal to -
vább ra is fenn tart ja azt a ko ráb ban is ki fej tett vé le mé nyét,
hogy amennyi ben a szak szer ve zet az el já rás ban je len van
kép vi se lõ ként, úgy vé le mé nyét le gyen kö te le zõ csa tol ni.
Az ol dal fon tos nak tart ja to váb bá, hogy az el já rás sal érintett
mun ka he lyek ese té ben ne csak az új on nan be lé põ ket, ha -
nem a már ott dol go zó kat is kö te le zõ le gyen az el já rás
meg in du lá sá ról és ki me ne te lé rõl ér te sí te ni.

Az ol dal tá mo gat ta, hogy egy erre a cél ra lét re jö võ
ad hoc bi zott ság 2008. ja nu ár 31-ig te kint se át, hol le het ne
gyor sí ta ni a kor ked vez mény té ma kö ré ben foly ta tott mun -
ká la to kat, il let ve van-e olyan te rü let, amely rõl a ko ráb ban
ter ve zet tõl el té rõ ütem ben kel le ne dön te ni, és kész a bi -
zott ság mun ká já ban részt ven ni.

A mun kál ta tói ol dal a ren de let vál to zat lan for má ban tör -
té nõ el fo ga dá sát ja va sol ta.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács Tit kár sá ga
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A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 
f e l  h í  v á  s a

sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók szak mai ta nul má nyi ver se nye i re 2007/2008-as tan év re

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a szak -
te rü le ten mû kö dõ ma gyar or szá gi, nap pa li rend sze rû kép zést foly ta tó spe ci á lis szak is ko lák azon spe ci á lis ne ve lé si igé -
nyû ta nu lói szá má ra, akik nek ren des szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tan évé nek má jus-jú ni u si vizsgaidõszakában
esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz.
Szak ma-
cso port

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

dí jakElõ dön tõ Dön tõ

5. Gé pé szet szak ma cso port Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 3-4.

He lye:
Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko la 
és Spe ci á lis Szak is ko la
6723 Sze ged, Gyík u. 3.

nincs

1. 31 5237 01 Ke rék pár sze re lõ

9. Épí té szet szak ma cso port Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 1-2.
He lye:
1000Mes ter Ala pít vány Spe ci á lis
Szak is ko la és Kol lé gi um
2318 Szi get szent már ton, 
Du na part-fel sõ 3.

nincs

2. 31 5216 06 Épü let bur ko ló

3. 31 5216 14 Kõ mû ves Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 8-9.
He lye:
Szon di György Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
2660 Ba las sa gyar mat, 
Ré gi ma lom u. 2.

nincs

4. 31 5216 17 Szo ba fes tõ-má zo ló 
és ta pé tá zó

Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 10-11.
He lye:
BKMÖ Ba jai Köz ok ta tá si 
In téz mé nye és Gyer mek ott ho na
6500 Baja, Ba rát ság tér 18.

nincs

10. Könnyû ipar szak ma cso port Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 3-4.
He lye:
Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Is ko la 
és Szak is ko la
6723 Sze ged, Gyík u. 3.

nincs

5. 31 5276 03 Var ró mun kás

6. 21 5272 01 Bõr tárgy ké szí tõ

11. Fa ipar szak ma cso port Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 10-11.
He lye:
BKMÖ Ba jai Köz ok ta tá si 
In téz mé nye és Gyer mek ott ho na
6500 Baja, Ba rát ság tér 18.

nincs

7. 31 5262 02 Asz ta los ipa ri sze re lõ
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Ssz.
Szak ma-
cso port

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

dí jakElõ dön tõ Dön tõ

16. Ügy vi te li szak ma cso port

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

Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
Helye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 10-11.
He lye:
Spe ci á lis Szak is ko la 
9023 Gyõr, Sza bolcs ka u. 26.

nincs

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

Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 10-11.
He lye:
Spe ci á lis Szak is ko la
9023 Gyõr, Sza bolcs ka u. 26.

nincs

9. 31 7862 01 ABC-el adó

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

Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 1-2.
He lye:
1000Mes ter Ala pít vány Spe ci á lis
Szak is ko la és Kol lé gi um
2318 Szi get szent már ton,
Du na part-fel sõ 3.

nincs

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

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

Kész ség fej lesz tõ spe ci á lis
szak is ko lák
A ver seny mun ka 
el ké szí té se:
2008. már ci us 3.
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 3-4.
He lye:
Dob or já ni Fe renc Spe ci á lis 
Ok ta tá si, Ne ve lé si In téz mény 
és Gyer mek ott hon
9400 Sop ron, Brenn ber gi út 82.

nincs

11. 21 5293 01 Szõ nyeg szö võ

Spe ci á lis szak is ko lák
Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Tan tár gyi ver seny Ide je:
2008. már ci us 3. 13 óra
He lye:
a ver seny zõ is ko lá ja

Ide je:
2008. áp ri lis 14-15.
He lye:
Fõ vá ro si Ön kor mány zat 
Bár czi Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis 
Szak is ko la
1082 Bu da pest, Ül lõi út 76.

nincs

12. Ház tar tás tan

A ver se nye ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet szer ve zi és bonyolítja.
A ver se nyek dön tõ jén részt ve võ azon ta nu ló, aki az írás be li, gya kor la ti, il let ve szó be li ver seny ré szen el éri a ver seny -

ré szen meg sze rez he tõ pon tok 60%-át, je les osz tály za tot kap és az adott ver seny rész nek meg fe le lõ vizs ga rész le té te le alól 
men te sül a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 38. § (4) be kez dé se sze rint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §
(6) bekezdése alapján.

A vizs ga rész(ek) aló li men te sü lés rõl és a ver seny zõ ál tal el ért ered mény rõl ki ál lí tott Iga zo lás meg kül dé sé vel ér te sí ti a
Ver seny bi zott ság a ver seny zõ is ko lá ját. A szak ké pe sí tõ bi zo nyít ványt az Iga zo lás alap ján a ta nu ló is ko lá ja mellett
mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.

A spe ci á lis szak is ko lák ta nu lói ré szé re meg hir de tett Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver se nyek re (SZKTV) az NSZFI hon -
lap ján (www.nive.hu) ke resz tül le het ne vez ni. A ne ve zé sek ha tár ide je: 2008. ja nu ár 31. Fel vi lá go sí tás kér he tõ az NSZFI
Ta nács adá si osz tá lyán Kört vé lyes sy Eri ka ve ze tõ tanácsadótól a 06 (1) 431-6513 telefonszámon.
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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 védõ esz kö zök meg fe le lõs égét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el le nõrzõ 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 letõ leg 
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len tés érõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si

szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM
ren de let sze rint ki adott EK-típustanúsítvány

közzétételérõl

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré be utalt szak te rü let vo nat ko zá sá ban az egyé ni vé dõ esz -
kö zök meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve -
ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi -
zott ság nak, il le tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való
be je len té sé rõl, va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.)
FMM ren de let (a to váb bi ak ban: FMM ren de let) 16. §-a
alap ján a BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. 2008.
ja nu ár 24-én az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get a 14. § (1) be kez dé se sze rin ti EK-típus -
tanúsítvány kiadásáról tájékoztatta. 

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség az FMM ren de let 21. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
en nek meg fe le lõ en az aláb bi a kat teszi közzé:

EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó be je len tett ta nú sí tó szer ve zet: 
BIMEO Vizs gá ló és Ku ta tó-fej lesz tõ Kft. (rö vid ne -

vén: BIMEO Kft.) (1047 Bu da pest, At ti la u. 64. Tel:
1/272-0011, Fax: 1/369-1058)

E-ma il: BIMEO@bi meo.hu
Be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá ma: 1524

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 228-L/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Szak mai hasz ná la tú

mun ka láb be li család 

Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: 07-171,
04-170 (I/B), 04-165, 05-159 és 05-168 (I/A)

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 113-K/2006
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé le let len,

mar ha ha sít ék bõr he gesz tõ védõkesztyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: MHB-001

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 114-R/2006
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: He gesz tõ vé dõ ru ha

csa lád mar ha hasítékbõrbõl
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: MHB-002

he gesz tõ vé dõ kö tény, MHB-003: he gesz tõ láb szár vé dõ,
MHB-004: he gesz tõ öl töny (nad rág és ka bát), MHB-005:
he gesz tõ kar vé dõ 

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 116-K/2006
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Egy uj jas, bé le let len,

mar ha bõr kö tél hú zó védõkesztyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: MHB-001 

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 117-K/2006
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé le let len,

mar ha ha sít ék bõr/tex til kom bi ná ci ó jú védõkesztyû
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: MHB-006

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 239-K/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: He gesz tõ vé dõ ru ha

csa lád mar ha ha sít ék bõr bõl 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: HKB-1

he gesz tõ ka bát, 6454 he gesz tõ kö tény, KV-1 he gesz tõ kar -
vé dõ, LV-1 he gesz tõ lábszárvédõ

EK-tí pus ta nú sít vány szá ma: 240-K/2007
Egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: Öt uj jas, bé le let len,

mar ha ha sít ék bõr he gesz tõ védõkesztyû 
Egyé ni vé dõ esz köz cikk szá ma/mo dell szá ma: VH5-H/K
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár  hivatalos lap ja – 
az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi  ágazatban ér de kel tek  rendelkezésére
bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé ges ak tu á lis OEP-közlemé nyeket, -fel hí vá so kat,
 -tájékoztatókat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak -
ellátó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt gyár tók, illetve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé -
nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze tés: 12 726 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 25 452 Ft  áfá val. 
fél év re: 12 726 Ft  áfá val. 

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

                                  cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si és fel ügye le ti szak ma egye dü li olyan, ne gyed éven te meg je le nõ
szak fo lyó ira ta, amely a tel jes szak te rü le tet át te kin ti. A lap a gaz dál ko dás te rü le tén dol go zó va la mennyi
szak em ber szá má ra hasz nos in for má ci ó kat tar tal maz, ezen túl me nõ en az ön kor mány za tok és a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok szak mai, fel ügye le ti mun ká já val kap cso la tos cik kei ré vén ezen te rü le tek szak em be rei
 számára is se gít sé get je lent het a nap i mun ká ban. A lap szer kesz té sé ben részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Közlekedési
 Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si mun ka ta pasz ta la ta i ról szó ló eset ta nul má nyok, az el len õr zé si és fel -
ügye le ti mun ka egy-egy te rü le té re vo nat ko zó össze fog la ló ér té ke lé sek, kor sze rû el len õr zé si mód szer ta nok 
is mer te té sé vel, nem zet kö zi ki te kin tés sel bõ ví ti az el len õr zés és a fel ügye le tek te rü le tén dol go zó em be rek
és az el len õr zöt tek is me re te it is. Igen nagy ér dek lõ dést kel te nek a fon tos és ak tu á lis té mák ról tar tott „Ke rek -
asz tal-be szél ge té sek” ro vat és az el len õr zé si rend szer EU-csat la ko zás sal össze füg gõ át ala kí tá sá ról szó ló
cik kek. A lap rend sze re sen tá jé koz tat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az El len õr zé si Fi gye lõ szak mai fó rum ként kí nál ko zik ar ra, hogy a mi nisz té ri u mok, az el len õr zé si szer ve -
ze tek és fel ügye le tek bel sõ és kül sõ szak mai kom mu ni ká ci ó ját se gít se, mun ka tár sa i nak szak mai is me re te it 
gya ra pít sa, szak is me re tét növelje.

2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 4284 Ft áfá val, fél év re 2142 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem az

El len õr zé si Fi gye lõ

cí mû la pot ........ pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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

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

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

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

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 4284 Ft  áfá val.

fél év re: 2142 Ft  áfá val.

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
                                       cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és megtörve

cí mû kö te tét. Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ
meg tor lás so rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a kö zel sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem -
mis sé nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá -
szo kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy-mi nisz ter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ „har -
ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ért sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler Fri gyes,
Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl a
 Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944 de -
cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az ese ten -
ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ jel le gû at ro ci -
tá so kat 1962 augusztusáig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le tek be
me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ért sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, ha nem a
ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó és törvény -
hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma gyar or szá gi jo gász -
ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd az Ál lam vé del mi Ha tó ság nem
csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be? A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk
összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet támasztja alá.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  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

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9996 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los 

lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.

A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté -
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá. 

A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg. 

A Köz igaz ga tá si Szem le elõ fi ze té si díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz -
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz -
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is.  A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zet kö zi Köz löny elõ fi ze té si díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.

Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fi ze té si ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
 kérem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû  negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

 Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fi ze tés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
                                                 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.)
meg al ko tá sa so rán az Euró pai Unió tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok
tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog al kal ma zók több mint más fél
év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek ré g
meg szûn tek, az el sõ tár sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály balé pé se óta a gaz da sá gi élet
sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és 
je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul túr a, amely re a jog al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló,
a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben
to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szóló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám:  .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest V., Al kot mány u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván, tel.: 472-8246. 
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6., www.mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6. Te le fax: 266-5099. 
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 1589-2506

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.0563 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõ fi ze té si dí ja 2008. fél év re: 64 260 Ft, ne gyed év re: 32 130 Ft.

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

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

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

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

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

Elõ fi ze té si díj fél év re 64 260 Ft
ne gyed év re 32 130 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………
                                        cég sze rû alá írás




