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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
49/2008. (III. 14.) Korm.

r e n d e l e t e

a közszféra területén dolgozók
2008. évi illetményemelésének

és egyéb személyi célú kifizetéseinek
támogatásáról

A Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 84. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és
5. számú mellékletének 26. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (1) bekezdésében
megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének
26. pontja szerinti elõirányzat terhére az e rendeletben
meghatározottak szerint hozzájárulást nyújt a központi, a
társadalombiztosítási, a köztestületi költségvetési szervek
(a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), a
helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebb-
ségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi tár-
sulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) ré-
szére a köztisztviselõi illetményalap, a közalkalmazotti il-
letménytábla (ideértve a felsõoktatási intézményi oktatói
és a tudományos kutatói illetménytáblát is) és pótlékalap,
továbbá a bírói és az ügyészi alapilletmény 2008. január
1-jei hatállyal történõ emelésével összefüggésben meg-
valósuló illetményemelések és egyéb, törvényen alapuló
személyi célú kifizetések és azok járulékai fedezetére.

(2) Támogatás illeti meg az (1) bekezdés szerinti igény-
jogosultakat a következõ jogviszonyban foglalkoztatott
munkavállalók illetménynöveléséhez:

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
munkavállalók illetményemeléséhez e rendelet 1. számú
mellékletében,

b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó foglal-
koztatottak illetményemeléséhez e rendelet 2. számú mel-
lékletében,

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

(a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó hivatásos állo-
mány tagjai illetményemeléséhez e rendelet 3. számú mel-
lékletében,

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses állomány tagjai illetményemeléséhez e ren-
delet 4. számú mellékletében,

e) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) hatálya alá tartozók
illetményemeléséhez e rendelet 5. számú mellékletében,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.) hatálya alá tartozó alkalmazottak illetményemelé-
séhez e rendelet 6. számú mellékletében,

g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továb-
biakban: Üsztv.) hatálya alá tartozók illetményemeléséhez
e rendelet 7. számú mellékletében,

h) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezeté-
nek hatálya alá tartozó munkavállalók a 3. § (8) bekezdése
szerinti alapbér növeléséhez e rendelet 8. számú mellékle-
tében,

i) az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról, költség-
térítésérõl és kedvezményeirõl szóló 1990. évi LVI. tör-
vény és az Európai Parlament magyarországi képviselõi-
nek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény alapján járó
járandóságok személyi juttatási többletéhez e rendelet
9. számú mellékletében,

j) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) hatálya
alá tartozó polgármesterek, alpolgármesterek személyi jut-
tatásai növeléséhez e rendelet 10. számú mellékletében
meghatározott felmérõ adatlapnak a melléklet részét ké-
pezõ kitöltési útmutató alapján történõ benyújtásával.

(3) A (2) bekezdés szerinti, értelemszerûen kitöltött fel-
mérõ adatlap(ok) benyújtásával igényelhetõ támogatás
azon foglalkoztatottak után a járandóságukat folyósító
szervezet útján, akik járandóságát a külön törvények alap-
ján a köztisztviselõi illetményalap alapján kell megálla-
pítani.

(4) Támogatás igényelhetõ a törvény által meghatá-
rozott esetekben alanyi jogon járó ruházati költségtérítés,
ruházati ellátmány növekedése miatti többletköltségekre
a (2) bekezdés szerinti mellékletekben meghatározott fel-
mérõ adatlapokon.

(5) A felsõoktatási intézményeket csak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatai-
kat ellátó foglalkoztatottai után illeti meg az e rendelet
alapján járó támogatás. Az egészségügyi felsõfokú szak-
irányú szakképzésben részt vevõk tekintetében az adat-
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szolgáltatást az érintett minisztérium készíti elõ és nyújtja
be a támogatást igénylõ Egészségügyi Minisztérium
részére.

2. §

(1) Támogatás a 2008. január 1-jei statisztikai állomá-
nyi létszámban szereplõ foglalkoztatottak után – beleértve
a havi átlagban hatvan óránál rövidebb idõtartamban fog-
lalkoztatottak létszámát is – igényelhetõ.

(2) Nem igényelhetõ támogatás a prémiumévek prog-
ramról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó foglalkozta-
tottak után.

3. §

(1) A támogatás igénylésének az alapja – (3)–(8) bekez-
désekben foglalt eltérésekkel – a foglalkoztatott 2008. ja-
nuár 1-jei besorolásának megfelelõ, de a 2007. december
31-én

a) érvényes mértékek szerint számított illetménye,
vagy

b) a törvény által megállapított garantált illetménye.
Az a)–b) pontban meghatározott két illetményt kell a

foglalkoztatott 2008. január 1-jei besorolása és a 2008. ja-
nuár 1-jén hatályos jogszabályok szerinti mértékû illet-
ménytételek alapján megállapított illetménnyel összevet-
ni. Az összevetés során meg kell határozni az a) pont
szerinti illetménnyel számított különbséget, valamint a
b) pont szerinti illetménnyel számított különbség 60%-át.
Az adott foglalkoztatott utáni támogatás összegét a két
különbség közül a nagyobb összeg alapján kell meghatá-
rozni.

(2) A támogatás mértéke foglalkoztatottanként az illet-
ményekre vonatkozó törvényekben meghatározott

a) kötelezõ besoroláshoz kapcsolódó, 2008. január
1-jétõl hatályos illetménytételek eléréséhez szükséges il-
letményemelés és járulékainak összege, de legalább a köz-
tisztviselõi illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáb-
la (ideértve a felsõoktatási intézményi oktatói és a tudomá-
nyos kutatói illetménytáblát is) és pótlékalap, valamint, a
bírói és az ügyészi alapilletmény növekedés miatti illet-
ménytétel növekedés 60%-a és ennek járulékai,

b) alanyi jogon járó ruházati költségtérítés, ruházati el-
látmány növekménye és ennek járulékai.

(3) Azon köztisztviselõk, illetve a Hszt. hatálya alá tar-
tozó hivatásos állomány azon tagjai esetében, akiknek az
alapilletménye 2007. december 31-én a törvényben meg-
határozott szintnél legfeljebb 20%-kal csökkentett mérték-
ben volt megállapítva, a támogatást az alapilletményük
2007. december 31-ei csökkentett szintje alapján kell meg-
határozni.

(4) Amennyiben a helyi önkormányzat a Ktv. 44/A. §-ának
megfelelõ illetménykiegészítési rendszert mûködtet, az il-
letménykiegészítésbõl származó illetménynövekedésre
e rendelet alapján nem jár támogatás.

(5) A Ktv. 11/A. §-a szerinti politikai fõtanácsadók, po-
litikai tanácsadók, a 45. §-ának (4) bekezdése szerinti al-
jegyzõk, a (11)–(13) bekezdése szerinti köztisztviselõk,
továbbá a Pttv. 1. §-ának (3) bekezdése szerinti alpolgár-
mesterek esetében a támogatás mértéke havonta a 2007.
december 31-én érvényes illetményük, illetve tiszteletdí-
juk és a köztisztviselõi illetményalap 2007-rõl 2008-ra tör-
ténõ növekedése százalékos mértékének szorzata.

(6) A legalább középfokú végzettséget, illetve szakkép-
zettséget igénylõ munkakörben dolgozók esetében, ahol a
külön jogszabályban meghatározott garantált bérminimum
magasabb az illetményrendszerekben meghatározott ga-
rantált illetménynél, a támogatás kiszámítása során a ga-
rantált bérminimumot kell figyelembe venni.

(7) A jogszabály alapján nem teljes hónapra (eseti jel-
leggel, illetve a munkarenddel összefüggõen) járó pótlé-
kok támogatását az érintett foglalkoztatott részére a 2007.
II. félévben – 2008. január 1-jén új jogviszonyt létesítõk
esetében a 2008. január hónapra – ténylegesen kifizetett
pótlékok alapján kell meghatározni.

(8) A közigazgatási szervnél foglalkoztatott, az Mt.
Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó mun-
kavállalók esetében támogatás – az ebben a bekezdésben
meghatározott eltérésekkel – a 2007. december 31-én ha-
tályos személyi alapbérük 5%-ának mértékében és járulé-
kaiban igényelhetõ. A támogatás összege azonban

a) nem lehet kevesebb, mint a 2008. évben hatályos kö-
telezõ legkisebb munkabér, a legalább középfokú végzett-
séget, illetve szakképzettséget igénylõ munkakörben dol-
gozók esetében a 2008. évben hatályos garantált bérmini-
mum és a 2007. december 31-én hatályos személyi alapbér
különbözete és a különbözet járulékterhe, továbbá

b) az a) pontban meghatározott bérszintek eléréséhez
szükséges támogatás kivételével nem haladhatja meg a
2007. évben hatályos kötelezõ legkisebb munkabér két-
szeres összege 5%-ának és járulékainak mértékét.

(9) Az egy foglalkoztatottra jutó támogatás kiszámításá-
nak az (1)–(8) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ részle-
tes módszerét e rendelet 1. §-ának (2) bekezdése szerinti
mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A helyi önkormányzatnak, illetve a központi költ-
ségvetési szervnek az õt megilletõ támogatási összeget az
illetmények, illetménypótlékok, a (2) bekezdés és a 3. §
(8) bekezdése szerinti esetben a személyi alapbérek, bér-
pótlékok, az 1. § (2) bekezdésének i)–j) pontja és (3) be-
kezdése szerinti esetben az egyéb személyi juttatások nö-
velésének és járulékainak fedezetére kell fordítani.
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(2) Amennyiben a költségvetési szerv 2008. év folya-
mán megszûnik, és az általa ellátott közfeladatot más szer-
vezet, illetve más gazdálkodási formában mûködõ szerve-
zet látja el, a fejezet felügyeletét ellátó szerv, illetve a helyi
önkormányzat a költségvetési szerv számára a 2008. évi il-
letményemelésre biztosított támogatás idõarányos részé-
nek felhasználását a közfeladatot a továbbiakban ellátó
szervezet részére abban az esetben köteles biztosítani, ha a
közfeladatot ellátó szervezet vállalja, hogy a költségvetési
szervtõl átvett foglalkoztatottak számára biztosítja a ko-
rábbi illetményüknek és pótlékuknak megfelelõ alapbért
és bérpótlékot. Ennek tényét az átadó szervezet köteles az
átvevõ szervezettel kötött megállapodásban, szerzõdésben
rögzíteni, beleértve az átvevõ szervezet általi elszámolás
rendjét is.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat az átvevõ
szervezet nem vállalja, úgy

a) a helyi önkormányzat köteles a támogatás arányos
részérõl lemondani, az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) ennek megfele-
lõen módosítja az elõirányzatot. Ebben az esetben az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 64/B. §-a (2) bekezdésének alkalmazá-
sa során a költségvetési szerv megszûnésének napja számít
a jogosulatlan igénybevétel kezdõ napjának,

b) a központi költségvetési szervnek a fel nem használt
elõirányzatot vissza kell rendezni.

(4) Államháztartáson belüli fenntartóváltozás esetén
megállapodásban kell rögzíteni a feladatátadással/átvétellel
összefüggõ eljárásokat.

5. §

(1) A központosított illetményszámfejtõ rendszert
(a továbbiakban: KIR) alkalmazó központi költségvetési
szervek számára az e rendelet alapján járó támogatás kal-
kulált összegét – az 1. § (2) bekezdésének a)–i) pontja sze-
rinti megfelelõ felmérõ adatlapon – tájékoztató jelleggel
2008. március 17-éig az illetményszámfejtõ hely megküldi
a központi költségvetési szerv részére.

(2) A központi költségvetési szerv – ha a KIR-t alkalma-
zó körbe tartozik, akkor az (1) bekezdés szerinti adatszol-
gáltatás felhasználásával – a saját számításai alapján az
igénylését 2008. március 27-éig a fejezet felügyeletét ellá-
tó szervhez nyújtja be (papíralapon és elektronikus úton is)
az e rendelet 1. §-a (2) bekezdésének a)–i) pontja szerinti
mellékletekben meghatározott felmérõ adatlapokon.

(3) A fejezet felügyeletét ellátó szerv e rendeletben fog-
lalt igénylési feltételeknek való megfelelés formai vizsgá-
latát és a számszaki ellenõrzését követõen a központi költ-
ségvetési szervek által megküldött felmérõ adatlapokat
címre (alcímre) összesíti, majd a fejezet összesített igényét
az e rendelet 11. számú melléklete szerinti adatlappal
együtt 2008. április 2-áig megküldi a Pénzügyminisz-

tériumnak (a továbbiakban: PM). A pénzügyminiszter a
felülvizsgálatot követõen, a feltételek megléte esetén hala-
déktalanul intézkedik az igényelt összeg átcsoportosításáról
szóló javaslat Kormány részére történõ benyújtásáról.

6. §

(1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egy-
sége (a továbbiakban: Igazgatóság) a KIR-t alkalmazó he-
lyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az e ren-
delet alapján járó, költségvetési szervenként tagolt, foglal-
koztatottanként részletezett kimutatást és ebbõl számított
támogatás összegét elfogadásra 2008. március 17-éig
megküldi a fenntartó helyi önkormányzat részére. Véle-
ményeltérés esetén a helyi önkormányzat az Igazgató-
sággal egyeztetve javít.

(2) A helyi önkormányzat – a KIR-t alkalmazó helyi ön-
kormányzati költségvetési szervek vonatkozásában az
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, a KIR-t nem alkal-
mazó költségvetési szervek esetében saját számításai alap-
ján – az igénylését az Igazgatósághoz e rendelet 12. számú
melléklete szerinti igénylõlapon (papíralapon és elektro-
nikus úton is) 2008. március 31-éig nyújtja be. A helyi ön-
kormányzat az 1. § (2) bekezdésének a)–c), h) és j) pontjai
alapján kitöltött felmérõ adatlapokat megõrzi és az ellen-
õrzés során az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.

(3) A támogatási igénynek az Áht. 64/B. §-ának (3) be-
kezdése szerinti vizsgálatát követõen a Kincstár a támoga-
tási igényekrõl e rendelet 13. számú melléklete szerint
2008. április 4-éig önkormányzatsoros adatszolgáltatást
nyújt az ÖTM, valamint a PM részére.

(4) Az ÖTM utalványozása alapján a Kincstár a támoga-
tási összeget havi 1/12-ed egyenlõ részletekben folyósítja
a helyi önkormányzat számára. Ennek megfelelõen az elsõ
folyósítás a 2008. április havi nettó finanszírozás kereté-
ben történik. Ekkor folyósításra kerül az áprilisig idõará-
nyosan járó – már átutalt elõleggel korrigált – támogatás.
A helyi önkormányzatnak a támogatás Egészségbiztosítási
Alapból finanszírozott, költségvetési szervként mûködõ
egészségügyi szolgáltató által igényelt részét e szolgálta-
tónak kell továbbítania.

(5) A Kvtv. 5. számú mellékletének 26. pontja szerinti
kamatot a nettó finanszírozásba tartozó források terhére
kell elszámolni. A kamatfizetési kötelezettség, illetve a ka-
mat alapjának meghatározása során a helyi önkormányzat
részére folyósított elõleg összegét a január–március hóna-
pokra megállapított támogatás összegével kell összevetni.

7. §

(1) A központi költségvetési szerveknek a támogatás fel
nem használt részével a tényleges felhasználás alapján az
elõirányzatot legkésõbb 2008. november 25-éig vissza
kell rendezni.

372 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 4. szám



4. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 373

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a pénzügymi-
niszter készíti elõ.

(3) Amennyiben a központi költségvetési szerv az elõ-
irányzat visszarendezését vagy az elõirányzattal való el-
számolást követõen állapít meg visszafizetési kötelezett-
séget, azt a 2008. évi elõirányzat-maradványelszámolás
keretében kell teljesíteni.

8. §

(1) A helyi önkormányzat – ideértve a 4. § (2) bekezdése
szerinti szervet is – a központosított elõirányzatokra vo-
natkozó szabályok alapján, illetve az Áht. 64/B. §-ának (1)
és (2) bekezdése alapján, ha a támogatást vagy annak egy
részét a fenntartó helyi önkormányzat jogtalanul vette
igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve
a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támo-
gatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan
adatot szolgáltatott, akkor

a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖTM-nél
haladéktalanul lemond a jogtalanul igénybe vett összegrõl,
amely esetben a már átutalt összeg visszavonásra kerül a
következõ havi – de még tárgyévi – nettósításban, és a le-
mondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat,

b) év végi elszámolás keretében befizetéssel teljesíti a
többlet-igénybevételbõl adódó kötelezettségét.

(2) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásának
ágazati megoszlásáról az e rendelet 14. számú melléklete
szerinti adatközlõ lapon számol be. A helyi önkormányzat
az adatszolgáltatást a 2008. évi féléves, valamint az éves
költségvetési beszámolóval egyidejûleg küldi meg az
Igazgatósághoz.

9. §

A támogatás jogszerû igénybevételét a céltartalékot
igénylõ központi költségvetési szerveknél a Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról
szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meg-
határozott hatáskörében eljárva, külön ellenõrzi.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Kitöltési útmutató a közalkalmazotti felméréshez
(Kjt. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerült közalkalmazottak folyamatos sorszámot kapnak. Az intézmény az ellenõrizhe-
tõség céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide a teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a ki-
nevezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A közalkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell feltüntetni.

4. oszlop: A közalkalmazott 2008. január 1-jei illetmény-besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: A közalkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési osztályának és fizetési fokoza-
tának, esetleges további szakképesítési szorzójának) megfelelõ, de a 2007. december 31-én hatályos mértékek szerinti
(illetménytáblában, minimálbérként, garantált bérminimumként) garantált illetménye, valamint a 2007. december 31-i
tényleges állapot szerinti, helyi döntésen nyugvó illetményrész együttes havi összege (a táblázatban: számított
illetmény) forintban.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni:
– a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 66. §-a szerinti – a 2007. december 31-én hatályos illetménytáb-

lában – garantált illetményt, ideértve a hasznosított további szakképesítés esetén a garantált illetmény többletét,
– a felsõoktatási intézményben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betöltõ közalkalmazott esetében a 2008.

január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 79/E. §-a szerinti – a 2007. december 31-én hatályos illetménytáblában –
garantált illetményt,

– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, 2007. december 31-én hatályos minimálbért, garantált bérminimumot, ha az magasabb
a Kjt. szerint garantált (elõbbi) összegnél,

– a munkáltató döntése, illetve kollektív szerzõdés alapján megállapításra került, a 2007. december 31-i állapot szerint a
garantált illetményt, minimálbért, garantált bérminimumot meghaladó illetményrész összegét.

Ha a közalkalmazott 2008. január 1-jei besorolása (fizetési osztálya és fokozata, esetleges további szakképesítési szor-
zója) megegyezik a 2007. december 31-ei állapot szerintivel, akkor ebbe az oszlopba a közalkalmazott 2007. december
31-i tényleges havi illetménye kerül.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008.
január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti garantált illetmény kerül.

6. oszlop: A közalkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési osztályának és fizetési fokoza-
tának, esetleges további szakképesítési szorzójának) megfelelõ, de a 2007. december 31-én hatályos mértékek szerinti
(illetménytáblában, minimálbérként, garantált bérminimumként) garantált illetménye (nem teljes munkaidõsök esetén
az arányos rész). Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni:

– a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 66. §-a szerinti – a 2007. december 31-én hatályos illetménytáb-
lában – garantált illetményt, ideértve a hasznosított további szakképesítés esetén a garantált illetmény többletét,

– a felsõoktatási intézményben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betöltõ közalkalmazott esetében a 2008.
január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 79/E. § szerinti – a 2007. december 31-én hatályos illetménytáblában –
garantált illetményt,

– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, 2007. december 31-én hatályos minimálbért, garantált bérminimumot, ha az magasabb
a Kjt. szerint garantált (elõbbi) összegnél.

Ha a közalkalmazott 2007. december 31-i állapot szerinti illetménye nem tartalmaz munkáltatói döntésen vagy kollektív
szerzõdésen alapuló illetményrészt (illetménybeállása 100%), akkor az 5. és a 6. oszlop adata megegyezik.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba – az
5. oszlop adatával azonosan – a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogsza-
bályok szerinti garantált illetmény kerül.

7. oszlop: A közalkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési osztályának és fizetési fokoza-
tának, esetleges további szakképesítési szorzójának) megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos mértékek szerinti (illet-
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ménytáblában, minimálbérként, garantált bérminimumként) garantált illetménye (nem teljes munkaidõsök esetén az
arányos rész). Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni:

– a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 66. §-a szerinti – a 2008. január 1-jén hatályos illetménytáb-
lában – garantált illetményt, ideértve a hasznosított további szakképesítés esetén a garantált illetmény többletét,

– a felsõoktatási intézményben oktatói és a tudományos kutatói munkakört betöltõ közalkalmazott esetében a 2008.
január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a Kjt. 79/E. §-a szerinti – a 2008. január 1-jén hatályos illetménytáblában –
garantált illetményt,

– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, 2008. január 1-jén hatályos garantált bérminimumot, ha az magasabb a Kjt. szerint
garantált (elõbbi) összegnél.

(A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a
2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerint garantált illetmény kerül.)

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása három lépésben történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén ér-

telemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.

9. oszlop: A Kjt. és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Kjt.-s pótlékok), valamint a Munka Törvénykönyve
(a továbbiakban: Mt.-s pótlékok) alapján a közalkalmazottnak a 2008. január 1-jei állapot szerint kötelezõ pótlék(ok)
jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén közalkalmazott jogviszonyt létesítõk kötelezõ Kjt.-s
és Mt.-s pótlékait is. Mt.-s pótlék a mûszakpótlék, az éjszakai pótlék, az ügyeleti és a készenléti díj, ideértve az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerinti szabályozást is.

A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-
lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladatszámon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

A kötelezõ pótlékok és azok kódszámai külön jegyzékben kerültek felsorolásra.

10. oszlop: Ha a 9. oszlopban Kjt.-s pótlék jogcím került megjelölésre, akkor ennek (ezeknek) a 2007. december
31-én érvényes tényleges havi összegét kell beírni. A tényleges pótlékoknak legalább a 19 600 forintos pótlékalap ala-
pulvételével a jogszabályban meghatározott alsó határokat (vezetõk esetén a végrehajtási rendelet szerinti mértékeket) el
kell érniük, kivéve, ha nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlék is idõarányosan került megállapításra.

A 2008. január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk eseté-
ben a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti pótlékmértékek – alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon,
a vezetõi pótlékok a végrehajtási rendelet szerinti mértékkel – szerepelhetnek ebben az oszlopban.

11. oszlop: Ha a 9. oszlopban Kjt.-s pótlék jogcím(ek) került(ek) megjelölésre, akkor ennek (ezeknek) a 2007. de-
cember 31-ei állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon, a vezetõi
pótlékok a végrehajtási rendelet szerinti mértékkel) számított havi összege(i)t kell beírni, a 19 600 forintos pótlékalap
figyelembevételével. Ha nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlék(ok) is idõarányosan került(ek) megállapí-
tásra, akkor ide a 19 600 forint idõarányos részével számolt összeg(ek) kerül(nek).

Ha a közalkalmazott Kjt.-s pótlék jogcímen a jogszabály szerinti (minimum) mérték(ek)ben részesül, akkor a 10. és a
11. oszlopba kerülõ adat(ok) megegyeznek.

A 2008. január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk eseté-
ben is a 2007. december 31-jén hatályos jogszabályok szerinti pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban,
azonosan a 10. oszlopban szereplõvel.

12. oszlop: Ha a 9. oszlopban Kjt.-s pótlék(ok) került(ek) megjelölésre, akkor ennek (ezeknek) a 2008. január 1-jei ál-
lapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon, a vezetõi pótlékok a vég-
rehajtási rendelet szerinti mértékkel) számított havi összege(i)t kell beírni, a 20 000 forintos pótlékalap figyelembevéte-
lével. Ha nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlék(ok) is idõarányosan került(ek) megállapításra, akkor ide a
20 000 forint idõarányos részével számolt összeg(ek) kerül(nek).
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A 2008. január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk eseté-
ben is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti pótlékmértékek (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon,
a vezetõi pótlékok a végrehajtási rendelet szerinti mértékkel) szerepelhetnek ebben az oszlopban.

13. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása három lépésben történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 12. és a 10. oszlop megfelelõ adatának különbségét, negatív különbség esetén

a további számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 12. és a 11. oszlop megfelelõ adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 13. oszlop megfelelõ pontjába. A két különbség

azonossága esetén értelemszerûen az azonos összeg kerül a 13. oszlop megfelelõ pontjába.

14. oszlop: Ha a 9. oszlopban Mt.-s pótlék(ok) került(ek) megjelölésre, akkor ennek (ezeknek) a támogatott növek-
ménye a következõ lépések szerint kerül meghatározásra:

– Meg kell állapítani a közalkalmazott számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) jogcímen-
kénti összegét.

– A 2007. II. félévben jogcímenként kifizetett pótlék(ok) összegét el kell osztani a közalkalmazott számára 2007.
II. félévben kifizetett illetménnyel, ami nem tartalmazza a 13. havi illetmény részkifizetéseit.

– Az így kapott – három tizedes pontossággal számított – arányszámot meg kell szorozni a 8. oszlopban szereplõ tá-
mogatott illetménynövekménnyel. A számítás eredménye kerül a 14. oszlop megfelelõ rovatába.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogo-
sultságot szerzõk esetében 2007. II. félévi adatok helyett 2008. januári adatokat kell használni.

15. oszlop: A 13. és a 14. oszlopban szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepeltetni
közalkalmazottanként.

Az éves összesítéseket tartalmazó 16., 17. és 18. oszlopot soronként (közalkalmazottanként) nem kell kitölteni, csak
a költségvetési szervre összesen, mégpedig a következõk szerint:

– a 16. oszlopba a 8. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal (ahol törvény kötelezõvé teszi a kéthavi
külön juttatás kifizetését, ott 14-gyel) felszorzott összege,

– a 17. oszlopba a 15. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 12-vel felszorzott összege
kerül.

A 18. oszlopba a 16. és a 17. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül.
A 19. oszlopba a 18. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni.
A 20. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (18. és 19. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., valamint a 15. oszlopokban el kell végezni.
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A. A Kjt.-ben és végrehajtási rendeleteiben szerepl  kötelez  pótlékok

Magasabb vezet i 200-300% 01
Vezet i 100-200% 02
Munkatársi 25% 03
Tanácsosi 50% 04
F munkatársi 75% 05
F tanácsosi 100% 06
Egészségkockázati, véd eszköz használati 100% 07
Idegennyelv-tudási (középfokú) 50% 08
Idegnyelv-tudási (fels fokú) 100% 09

a  közoktatási intézményekben
Osztályf nöki 30-60% 10
Diák-önkormányzat segít 12-30% 11
Munkaközösség-vezet 12-30% 12
Gyógypedagógiai 18-42% 13
Gyakorló óvódai és iskolai 18-42% 14
Nemzetiségi 18-42% 15
Területi 18-42% 16
Számítástechnikai 36-60% 17

a m vészeti, a közm vel dési és közgy jteményi területen
Koncertmesteri 75% 18
Szólamvezet i 50% 19
Területi 15-35% 20

az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban
Pénzkezelési pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)* 10% 21

a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 120% 22
Módszertani pótlék 200% 23
Gyámi pótlék 50% 24
Speciális otthoni pótlék 50% 25
Gyógypedagógiai pótlék 25% 26

az egészségügyi ágazatban 
Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 150% 27
Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 120% 28
Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 36% 29

 a fels oktatási intézményekben
Tanári munkakörben foglalkoztatottak illetménypótléka 50-100% 30

alá tartozó szerveknél 
Pénzkezelési pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)* 10% 31

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

62/1997. (XI. 7.) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

44/1997. (III. 12.) Korm.rendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

Jegyzék
a kötelez  közalkalmazotti pótlékok jogcímeir l és kódszámairól 

Mérték (alsó-fels
határ) a pótlékalap 

%-ában

Jogcímet jelz
kódszám
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Mérték (alsó-fels
határ) a pótlékalap 

%-ában

Jogcímet jelz
kódszám

 közalkalmazottak jogviszonyáról
Teljesítménypótlék 10-80% 32
T zszerész pótlék gépkocsi vezet nek /óra 8,80% 33
Tüzszerész pótlék a többi esetben/óra 5,70% 34
Terepfelmér i pótlék/nap 8-16% 35
Gyakorlati pótlék/nap 10-20% 36

Fokozott veszélyességi illetménypótlék 100% 37

Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak jogállásáról
Értékkezelési pótlék 25-100% 38

irányítás alá tartozó szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakról
Rendelkezésre állási pótlék 50-100% 39

alá tartozó szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakról
Értékkezelési pótlék 50-100% 40
Gépjárm vezet i pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)*** 80% 41
Gépjárm vezet i pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)*** 50% 42
Gépjárm vezet i pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)*** 30% 43

Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 120% 44
Munkahelyi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 36% 45

betölt  közalkalmazottakról
Nemzeti m vészeti intézményi pótlék 50-300% 46
Nemzeti m vészeti intézményi pótlék 50-600% 47

egyes kérdésekr l
Értékkezelési pótlék 50-100% 48
Adatvédelmi pótlék 75-100% 49

Értékkezelési pótlék 25-100% 50

közalkalmazottakról
Pénzkezelési pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)* 25% 51

B. A Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvényben, valamint az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseir l szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben szerepl  kötelez  pótlékok

M szakpótlék 52
Éjszakai pótlék 53
Ügyeleti díj 54
Készenléti díj 55

2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet a Hivatalt vezet  miniszter irányítása

25/1992. (XI. 25) HM rendelet  a honvédségnél foglalkoztatott 

7/1993. (III. 9.) IM rendelet a büntetés-végrehajtásnál foglalkoztatott közalkalma-
zottak  jogviszonyáról

33/2004. (XII. 28.) IHM rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra

11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet a környezetvédelemi és vízügyi ágazati

8/1999. (XI. 24.) rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál foglalkoztatott

1/1993. MüM rendelet a közalkalmazottak jogállását érint  egyes kérdésekr l

2/1999. (I. 29.) NKÖM rendelet a m vészi vagy egyéb m vészeti munkakört 

30/2000. (X.11.) OM rendelet a közalkalmazottak jogállását érint

17/1993. (VI. 18.) PM rendelet az ágazat irányítása alá tartozó közalkalmazottakra

* KIR-t alkalmazó szervek esetében az e jogcímet jelz  kódszám 56.

** KIR-t alkalmazó szervek esetében az e jogcímet jelz  kódszám 57.

*** KIR-t alkalmazó szervek esetében az e jogcímet jelz  kódszám 58.
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(adatok forintban)

a b c a b c a b c a b c
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
… - - - - -
… - - - - -
Összesen 0 0 0 0

2018

Járulék-
növekmény

19

Költség-
növekmény

15 16 177 8 13 14
12119 10

Felmér  Adatlap
a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 

2008. évi illetményemelésének támogatásához

Besorolásra, havi illetményre vonatkozó adatok

1 2 3 4 5 6

2008. 01. 01-i

Pótlék-
növekmény

összesen

Kötelez  pótlékokra vonatkozó havi adatok 

Jogszabály szerinti összeg 
a 2008. január 1-i állapot 

szerint
(38.650 Ft-os 

illetményalappal
számolva)

Pótlékok növekménye

Jogszabály szerinti összeg 
a 2007. december 31-i 

állapot szerint
(36.800 Ft-os 

illetmémyalappal
számolva)

Ktv.-s pótlékok

Éjszakai
pótlék

növekménye

Illetmény-
növekmény

Pótlék-
növekmény

Mind-
összesen

Éves összesítés

Ruházati
költségtérítés

éves
növekménye

Sorszám

számított
illetmény

100%-os vagy 
kisebb

illetmény,
garantált

bérminimum

Jogcím kód
szakfel-

adatszám
6 jegy

kulcsszám

2008.01. 01-i 
100%-os vagy 

kisebb
illetmény,
garantált

bérminimum

Illetmény-
növekmény

Teljes
munka-
id sre

átszámított
létszám

2007. 12. 31-i



Kitöltési útmutató a köztisztviselõi felméréshez
(Ktv. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerült köztisztviselõk folyamatos sorszámot kapnak. A közigazgatási szerv az ellenõriz-
hetõség céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide a teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a ki-
nevezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A köztisztviselõ 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell feltüntetni.

4. oszlop: A köztisztviselõ 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: A köztisztviselõ 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának [besorolási osztályának, besorolási foko-
zatának, fizetési fokozatának, vezetõi besorolásának, szakmai (fõ)tanácsadói címének] megfelelõ, de a 2007. december
31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal – az illetményalaphoz kapcsolódó pótlékok nélkül – számított illetmé-
nye (alapilletmény; az önkormányzatok kivételével az illetménykiegészítés; vezetõi illetménypótlék) forintban, növelve
vagy csökkentve a 2007. december 31-ei állapot szerinti illetményeltérítés összegével.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2007. de-
cember 31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal számolva:

– a Ktv. 11/A. §-a, 30. §-a, 30/A. §-a és 32. §-a alapján számított illetményt,
– a Ktv. 30/B. §-a alapján járó éves címadományozási juttatás 1/12-ed részét,
– a Ktv. 43. §-ának (2) bekezdése, valamint a külön törvény alapján számított alapilletményt,
– a Ktv. 44. §-ában rögzített, valamint a külön törvényben meghatározott illetménykiegészítést,
– a Ktv. 45. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi alapilletményt, vezetõi illetményt,
– a Ktv. 46. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi illetménypótlékot,
továbbá
– a 2001. évi XXXVI. törvény 104. §-a alapján megállapított illetményt,
– a Ktv. 44/B. §-ában rögzített, az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselõ személyi illetményét,
– a volt fõtisztviselõi illetményt,
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, 2007. december 31-én hatályos garantált bérminimumot, ha az magasabb a Ktv.
szerinti (elõbbi) összegnél,

– a Ktv. 43. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti eltérítés – megfelelõ elõjellel ellátott – 2007. december 31-én érvényes
összegét, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.

Ha a köztisztviselõ 2008. január 1-jei besorolása megegyezik a 2007. december 31-ei állapot szerintivel, akkor ebbe
az oszlopba a köztisztviselõ 2007. december 31-ei tényleges alapilletménye, önkormányzatok kivételével illetmény-
kiegészítése, vezetõi illetménypótléka együttes összege kerül.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. ja-
nuár 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetmény (a fenti tételek
eltérítés nélkül) kerül.

Figyelem! Az 5. és további oszlopokat a KIR körbe tartozó jegyzõk (körjegyzõk, aljegyzõk) és fõjegyzõk esetében a
helyi önkormányzatnak kell kitölteni az útmutatóban meghatározottak szerint, figyelemmel az aljegyzõkre vonatkozó
sajátos szabályokra.

6. oszlop: A köztisztviselõ 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, de a 2007. december 31-én ha-
tályos 36 800 forintos illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli illetménye (alapilletmény, az önkor-
mányzatok kivételével az illetménykiegészítés, vezetõi illetménypótlék; nem teljes munkaidõsök esetén az arányos
rész), csökkentve a 100%-os illetménybeállási szintnél kisebb beállási szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007.
december 31-én érvényes összegével.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2007. de-
cember 31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal: számolva:

– a Ktv. 11/A. §-a, 30. §-a, 30/A. §-a, és 32. §-a alapján számított illetményt,
– a Ktv. 30/B. §-a alapján járó éves címadományozási juttatás 1/12-ed részét,
– a Ktv. 43. §-ának (2) bekezdése, valamint a külön törvény alapján számított alapilletményt,
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– a Ktv. 44. §-ában rögzített, valamint a külön törvényben meghatározott illetménykiegészítést,
– a Ktv. 45. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi alapilletményt, vezetõi illetményt,
– a Ktv. 46. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi illetménypótlékot,
továbbá
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimumot, ha az magasabb a Ktv. szerinti (elõbbi) összegnél,
– csökkentõ tételként a Ktv. 43. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én ér-

vényes összegét, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.
Ha a köztisztviselõ 2007. december 31-ei állapot szerinti tényleges illetménye azonos a jogszabály szerinti 100%-os

illetménnyel, akkor az 5. és a 6. oszlop adata megegyezik.
A Ktv. 11/A. §-a szerinti politikai (fõ)tanácsadók, a 45. §-ának (4) bekezdése szerinti aljegyzõk, valamint a (11) és

(13) bekezdése hatálya alá tartozó köztisztviselõk esetében a 6. oszlopba az 5. oszlopban szereplõvel azonos adat kerül.
A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba – az

5. oszlop adatával azonosan – a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogsza-
bályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

Figyelem! Az önkormányzatoknál foglalkoztatott, személyi illetménnyel rendelkezõ köztisztviselõk, a 2001. évi
XXXVI. törvény 104. §-ával érintettek, valamint a volt fõtisztviselõk esetében is az eredeti besorolásuk alapján a
36 800 forintos illetményalappal, a Ktv. 43. §-ának (2) bekezdése alapján számított illetményt kell figyelembe venni.

7. oszlop: A köztisztviselõ 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos
38 650 forintos illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli illetménye (alapilletmény; az önkormányza-
tok kivételével az illetménykiegészítés; vezetõi illetménypótlék; nem teljes munkaidõsök esetén az arányos rész), csök-
kentve a 2007. december 31-én 100%-os beállási szintnél kisebb beállási szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007.
december 31-én érvényes összegének 105%-ával.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2008. ja-
nuár 1-jén érvényes 38 650 forintos illetményalappal számolva:

– a Ktv. 11/A. §-a, 30. §-a, 30/A. §-a, és 32. §-a alapján számított illetményt,
– a Ktv. 30/B. §-a alapján járó éves címadományozási juttatás 1/12-ed részét,
– a Ktv. 43. §-ának (2) bekezdése, valamint a külön törvény alapján számított alapilletményt,
– a Ktv. 44. §-ában rögzített, valamint a külön törvényben meghatározott illetménykiegészítést,
– a Ktv. 45. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi alapilletményt, vezetõi illetményt,
– a Ktv. 46. §-ában, valamint a külön törvényben rögzített vezetõi illetménypótlékot,
továbbá
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimumot, ha az magasabb a Ktv. szerinti (elõbbi) összegnél,
– csökkentõ tételként a 43. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én érvényes

összegének 105%-át, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.
A Ktv. 11/A. §-a szerinti politikai (fõ)tanácsadók, a 45. §-ának (4) bekezdése szerinti aljegyzõk, valamint (11) és

(13) bekezdése hatálya alá tartozó köztisztviselõk esetében a 2007. december 31-ei állapot szerinti illetmény 1,05-szere-
seként (az illetményalap 2007-rõl 2008-ra történõ növekedése százalékos mértéke szerint) kell megállapítani az ebbe az
oszlopba kerülõ illetményt.

A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008.
január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

Figyelem! Az önkormányzatoknál foglalkoztatott, személyi illetménnyel rendelkezõ köztisztviselõk, a 2001. évi
XXXVI. törvény 104. §-ával érintettek, valamint a volt fõtisztviselõk esetében is az eredeti besorolásuk alapján a
38 650 forintos illetményalappal, a Ktv. 43. §-ának (2) bekezdése alapján számított illetményt kell figyelembe venni.

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása a következõk szerint történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén ér-

telemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.
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9. oszlop: A vezetõi pótlék kivételével a Ktv.-ben szereplõ, a köztisztviselõnek a 2008. január 1-jei állapot szerint kö-
telezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén közszolgálati jogviszonyt léte-
sítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

– éjszakai pótlék 47. § (3) bekezdése (illetményalap 0,14%-a/óra) 01
– gépjármû-vezetési pótlék 47. § (4) bekezdése (illetményalap 13%-a) 02
– veszélyességi pótlék 47. § (5) bekezdése (illetményalap 45%-a) 03
– idegennyelv-tudási pótlék 48. § (5)–(7) bekezdése (illetményalap 15–100%-a) 04
– képzettségi pótlék a 48/A. § (4)–(5) bekezdése (illetményalap 30–75%-a) 05
A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-

lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladat-számon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

10. oszlop: A pótlék(ok)nak – az éjszakai pótlék kivételével – a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelõ jogsza-
bály szerinti mértékkel (beleértve az idegennyelv-tudási pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t kell
beírni a 36 800 forintos illetményalappal számolva. A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is
idõarányosan kell megállapítani.

A 2008. január 1-jén közszolgálati jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk esetében
is a 2007. december 31-jén hatályos jogszabályok szerinti – 36 800 forintos illetményalappal számított – pótlékmértékek
szerepelhetnek ebben az oszlopban.

11. oszlop: A pótlék(ok)nak – az éjszakai pótlék kivételével – a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ jogszabály
szerinti mértékkel (beleértve az idegennyelv-tudási pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t kell beírni
a 38 650 forintos illetményalappal számolva. A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan
kell megállapítani.

A 2008. január 1-jén közszolgálati jogviszonyt létesítõk esetében is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerin-
ti pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban.

A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú – adott esetben a táblázatban szereplõ háromnál több –
pótlék kódszámát kell szerepeltetni.

12. oszlop: Ebben az oszlopban a 11. és a 10. oszlop megfelelõ adata különbségét kell szerepeltetni.

13. oszlop: Ha a 9. oszlopban éjszakai pótlék (01-es kód) került megjelölésre, akkor ennek támogatott növekménye: a
köztisztviselõ számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került éjszakai pótlék 1/20-a osztva annyi hónappal, ahány
hónapban a köztisztviselõ részére 2007. II. félévében legalább egy napra illetmény-kifizetés történt.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok he-
lyett 2008. januári adatokat kell használni azzal az eltéréssel, hogy a januári pótlékösszeg 1/21-ed része vehetõ figye-
lembe.

14. oszlop: A 12. és a 13. oszlopban szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepeltetni
köztisztviselõnként.

15. oszlop: Ebben az oszlopban a Ktv. 49/G. §-ának (1) bekezdése szerinti ruházati költségtérítés 2008. évi növekményét
kell szerepeltetni.

Az éves összesítéseket tartalmazó 16., 17., 18., 19. és 20. oszlopot soronként (köztisztviselõnként) nem kell kitölteni,
csak a költségvetési szervre összesen, mégpedig a következõk szerint:

– a 16. oszlopba a 8. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal (ahol törvény kötelezõvé teszi a kéthavi
külön juttatás kifizetését, ott 14-gyel) felszorzott összege,

– a 17. oszlopba a 14. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal (ahol törvény kötelezõvé teszi a két-
havi külön juttatás kifizetését, ott 14-gyel) felszorzott összege,

– a 18. oszlopba a 15., a 16. és a 17. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül,
– a 19. oszlopba a 18. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni,
– a 20. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (18. és 19. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., a 14., valamint a 15. oszlopokban el kell végezni.
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3. számú melléklet a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
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Kitöltési útmutató a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók felméréséhez
(Hszt. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerültek folyamatos sorszámot kapnak. A költségvetési szerv az ellenõrizhetõség céljából
köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide a teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a ki-
nevezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra,
hivatásos tûzoltók esetén 48 óra) vagy havi (174 óra, hivatásos tûzoltók esetén 209 óra) munkaidejéhez viszonyított
arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A hivatásos állomány tagja 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell
feltüntetni.

4. oszlop: A hivatásos állomány tagja 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 7 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: A hivatásos állomány tagja 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (besorolási osztályának, be-
osztási kategóriájának, fizetési fokozatának, vezetõi beosztásának) megfelelõ, de a 2007. december 31-én hatályos
36 800 forintos illetményalappal – az illetményalaphoz kapcsolódó pótlékok nélkül – számított illetménye (beosztási il-
letmény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés, vezetõi illetménypótlék, nemzetbiztonsági pótlék) forintban,
növelve vagy csökkentve a 2007. december 31-ei állapot szerinti illetményeltérítés összegével.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2007. de-
cember 31-én hatályos illetményalappal számolva:

– a Hszt. 100. §-ának (3)–(4) bekezdése alapján számított beosztási illetményt,
– a Hszt. 100. §-ának (5) bekezdésében rögzített rendfokozati illetményt,
– a Hszt. 103. §-ában rögzített illetménykiegészítést,
– a Hszt. 100/B. és 103/A. §-ában rögzített vezetõi illetménypótlékot,
– a Hszt. 292. §-ában szereplõ nemzetbiztonsági pótlékot;
továbbá:
– a volt központi tiszti illetményt,
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, 2007. december 31-én hatályos garantált bérminimumot, ha az magasabb a Hszt.
szerinti elõbbi) összegnél,

– a Hszt. 101. §-ának (4) bekezdése szerinti eltérítés – megfelelõ elõjellel ellátott – 2007. december 31-én érvényes
összegét, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.

Ha a hivatásos állomány tagjának 2008. január 1-jei besorolása megegyezik a 2007. december 31-ei állapot szerinti-
vel, akkor ebbe az oszlopba a hivatásos állomány tagja 2007. december 31-ei tényleges beosztási illetménye, rendfoko-
zati illetménye, illetménykiegészítése, vezetõi illetménypótléka, nemzetbiztonsági pótléka együttes összege kerül.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a
2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetmény (a fenti
tételek eltérítés nélkül) kerül.

6. oszlop: A hivatásos állomány tagja 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, de a 2007. decem-
ber 31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli illetménye (beosztási illet-
mény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés, vezetõi illetménypótlék, nemzetbiztonsági pótlék; nem teljes mun-
kaidõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 100%-os illetménybeállási szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés
2007. december 31-én érvényes összegével.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2007. de-
cember 31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal: számolva:

– a Hszt. 100. §-ának (3)–(4) bekezdése alapján számított beosztási illetményt,
– a Hszt. 100. §-ának(5) bekezdésében rögzített rendfokozati illetményt,
– a Hszt. 103. §-ában rögzített illetménykiegészítést,
– a Hszt. 100/B. és 103/A. §-ában rögzített vezetõi illetménypótlékot,
– a Hszt. 292. §-ában szereplõ nemzetbiztonsági pótlékot,
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továbbá:
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimum, ha az magasabb a Hszt. szerinti (elõbbi) összegnél,
– csökkentõ tételként a Hszt. 101. §-ának (4) bekezdés szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én érvényes

összegét, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.
Ha a hivatásos állomány tagja 2007. december 31-ei állapot szerinti tényleges illetménye azonos a jogszabály szerinti

100%-os illetménnyel, akkor az 5. és a 6. oszlop adata megegyezik.
A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba – az

5. oszlop adatával azonosan – a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogsza-
bályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

7. oszlop: A hivatásos állomány tagja 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, a 2008. január 1-jén
hatályos jogszabályok szerinti 38 650 forintos illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli illetménye (be-
osztási illetmény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés, vezetõi illetménypótlék, nemzetbiztonsági pótlék; nem
teljes munkaidõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 2007. december 31-én 100%-os beállási szintnél kisebb beállási
szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegének 105%-ával.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2008. ja-
nuár 1-jén érvényes 38 650 forintos illetményalappal számolva:

– a Hszt. 100. §-ának (3)–(4) bekezdése alapján számított beosztási illetményt,
– a Hszt. 100. §-ának (5) bekezdésében rögzített rendfokozati illetményt,
– a Hszt. 103. §-ában rögzített illetménykiegészítést,
– a Hszt. 100/B. és 103/A. §-ában rögzített vezetõi illetménypótlékot,
– a Hszt. 292. §-ában szereplõ nemzetbiztonsági pótlékot;
továbbá:
– a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimum, ha az magasabb a Hszt. szerinti (elõbbi) összegnél,
– csökkentõ tételként a Hszt. 101. §-ának (4) bekezdése szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én ér-

vényes összegének 105%-át, beleértve az eltérítés illetménykiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.
(A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a

2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti 100%-os illetmény kerül.)

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása a következõk szerint történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén

értelemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.

9. oszlop: A vezetõi pótlék kivételével a Hszt.-ben szereplõ, a hivatásos állomány tagjának a 2008. január 1-jei álla-
pot szerint kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén hivatásos szolgá-
lati jogviszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is.

A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-
lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladatszámon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

A kötelezõ pótlékok és azok kódszámai a külön jegyzékben kerültek felsorolásra.

10. oszlop: A jegyzék A/ A havi illetmény részét képezõ pótlékoknak a jogszabály szerinti mértékkel számított havi
összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon) kell beírni a 2007. december 31-én érvényes 36 800 forintos
illetményalappal számolva. A Hszt. 306. §-a szerinti õrzési pótlékot a 2008. január 1-jén megnövelt 40%-os mértékkel
kell figyelembe venni. A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.

A 2008. január 1-jén hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk ese-
tében is a 2007. december 31-én hatályos 36 800 forintos illetményalappal számított pótlékmértékek szerepelhetnek
ebben az oszlopban.
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11. oszlop: A jegyzék A/ A havi illetmény részét képezõ pótlékoknak a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ jog-
szabály szerinti mértékkel számított havi összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon) kell beírni a 38 650 fo-
rintos illetményalappal számolva. A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megálla-
pítani.

A 2008. január 1-jén hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk ese-
tében is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban.

12. oszlop: Ebben az oszlopban a 11. és a 10. oszlop megfelelõ adata különbségét kell szerepeltetni, továbbá el kell
végezni a különbségek összesítését is.

13. oszlop: A jegyzék B/ Teljesített óránkénti/szolgálatonkénti pótlékok támogatott növekménye: a hivatásos állo-
mány tagja számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) jogcímenként összegének 1/20-a osztva
annyi hónappal, ahány hónapban a hivatásos állomány tagja részére 2007. II. félévében legalább egy napra illetménykifi-
zetés történt.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi ada-
tok helyett 2008. januári adatokat kell használni azzal az eltéréssel, hogy a jogcímenkénti összeg 1/21-ed része vehetõ
figyelembe.

A jogcímenkénti növekmények meghatározását követõen azok összesítését is el kell végezni.

14. oszlop: Ebben az oszlopban a Hszt. 116. §-ának (3) bekezdése szerinti ruházati utánpótlási ellátmány 2008. évi
növekményét kell szerepeltetni.

Az éves összesítéseket tartalmazó 15–20. oszlopokat soronként (személyenként) nem kell kitölteni, csak a költségve-
tési szervre összesen, mégpedig a következõk szerint:

– a 15. oszlopba a 8. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott összege,
– a 16. oszlopba a 12. oszlop költségvetési szervre összesített összesen adatának 13-mal felszorzott összege,
– a 17. oszlopba a 13. oszlop költségvetési szervre összesített összesen adatának 12-vel felszorzott összege,
– a 18. oszlopba a 14., 15., 16. és a 17. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül,
– a 19. oszlopba a 18. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni,
– a 20. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (18. és 19. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., a 12–13. (ez utóbbiak esetében az összesen adatokat
illetõen), valamint a 14. oszlopokban el kell végezni.
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Jegyzék 

a Hszt. hatálya alá tartozók kötelez  pótlékainak jogcímeir l és kódszámairól 

A. A havi illetmény részét képez  pótlékok 

 Mérték az illetményalap %-ában  
havonta

Jogcímet jelz  kódszám 

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

A 285. § (2) bekezdésében meghatározott szerv állományának pótléka 30 % 01 

Díszelgési pótlék 25 % 02 

Éjszakai pótlék (vám- és pénzügy rség) 10 % 03 

F tanácsosi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)* 100 % 04 

Gépjárm vezet i pótlék 13 % 05 

Gépjárm vezet i pótlék (vám- és pénzügy rség) 10 % 06 

Hajóvezet i pótlék 20 % 07 

Hajóvezet i pótlék (vám- és pénzügy rség) 10 % 08 

Határrendészeti pótlék 45 % 09 

Idegennyelv-tudási pótlék 10-100% 10 

Képviseleti pótlék 15 % 11 

Közterületi pótlék 45 % 12 

Kutyavezet i pótlék (rend rség) 20 % 13 

Kutyavezet i pótlék (büntetés-végrehajtás) 15-20 % 14 

Kutyavezet i pótlék (vám- és pénzügy rség) 10 % 15 

Különleges bevetési pótlék 100-150 % 16 

Különleges gépjárm vezet  pótlék 25 % 17 

Lovasjár ri pótlék 25 % 18 

Nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illet leg mérgezésnek, valamint biológiai 
anyag feldolgozása közben fert zés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot 
teljesít k pótléka 

45 % 19 

Nyomozói pótlék (rend rség) 65 % 20 

Nyomozói pótlék (Vám- és pénzügy rség) 20 % 21 

rzési pótlék 40 % 22 

Pénzkezelési pótlék 5 % 23 

Rend rségi közterületi pótlék 45 % 24 

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata állománya bels  ellen rzési pótléka 30 % 25 

Személyi pótlék 50-100 % 26 

Szemlepótlék 10 % 27 

Szolgálati id pótlék 12,5-25 % 28 

Tanácsosi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 50 % 29 

Utasforgalmi pótlék 10 % 30 

Veszélyességi pótlék (vám- és pénzügy rség) 45 % 31 

Veszélyes katasztrófavédelmi és t zoltói beosztás pótléka 45 % 32 

Zenekari pótlék 10 % 33 

21/1997. (III. 19.) BM rendelet az egyes elismerések adományozására jogosultak körér l, az elismerésben 
részesítés feltételeir l és rendjér l

Tanácsosi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)** 25 % 34 

F tanácsosi pótlék (nem KIR-t alkalmazó szervek esetében)* 50 % 35 

* KIR-t alkalmazó szervek esetében az e jogcímet jelz  kódszám 49. 
** KIR-t alkalmazó szervek esetében az e jogcímet jelz  kódszám 50. 



4. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 389

B. Teljesített óránkénti/szolgálatonkénti pótlékok 
 Számítási egység Mérték az 

illetményalap 
%-ában

Jogcímet jelz
szám 

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról    

Akciószolgálati pótlék óránként 0,5 % 36 

Búvárpótlék óránként 5 % 37 

Délutáni pótlék óránként 0,25 % 38 

Egyéb veszélyességi pótlék szolgálatonként 2,1 % 39 

Éjszakai pótlék óránként 0,5 % 40 

Fokozottan veszélyes munkakör ellátásának pótléka óránként 0,5 % 41 

Gépjárm vezet i pótlék (büntetés-végrehajtás) havonta 13 % 42 

Helikoptervezet i pótlék óránként 10 % 43 

Készenléti pótlék óránként  0,25 % 44 

Különleges gépjárm vezet i szolgálat naponta 10 % 45 

T zszerészpótlék óránként  15 % 46 

Ügyeleti pótlék, ügyeleti díj  szolgálatonként 3,5-7,4 % 47 

   

   

15/1997. (IV. 22.) IM rendelet  a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai 
illetményének és illetményjelleg  juttatásainak megállapításáról és folyósításáról

   

Ügyeleti díj szolgálatonként 7,4 % 48 
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(adatok forintban)

2007. 12. 31-i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. - - -
2. - - -
3. - - -
… - - -
… - - -

Összesen 0 0 0

7 jegy
kulcsszám

Illetmény-
növekmény

2008. 01. 01-i

Járulék-
növekmény

Felmér  Adatlap
a Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá 

tartozó
hivatásos állomány tagjai  2008. évi illetményemelésének támogatásához

Éves összesítés

Illetmény-
növekmény

Mindösszesen

Teljes munka-
id sre

átszámított
létszám

Sorszám
számított
illetmény

Besorolásra, havi illetményre vonatkozó adatok

szakfel-
adatszám



Kitöltési útmutató a hivatásos és szerzõdéses katonákra vonatkozó felméréshez
(Hjt. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerültek folyamatos sorszámot kapnak. Az intézmény – a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – az ellenõrizhetõség céljából köteles biztosítani a sor-
számoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide minden hivatásos és szerzõdéses katona esetében 1,00 értéket kell beírni.

3. oszlop: A hivatásos vagy szerzõdéses katona 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát
kell feltüntetni.

4. oszlop: A hivatásos vagy szerzõdéses katona 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 7 jegyû
kulcsszám.

5. oszlop: A hivatásos vagy szerzõdéses katona 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (besorolási paran-
csában vagy határozatában szereplõ besorolási osztályának, besorolási kategóriájának, vezetõi beosztásának) megfelelõ,
de a hivatásos és szerzõdéses katonáknál alkalmazott 2007. december 31-i állapot szerinti magasabb illetményalappal
számított illetménye (beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, illetménykiegészítés, rendszeres és eseti illetménypótlék,
kiegészítõ illetmény) forintban, növelve az állományilletékes parancsnok által megállapított illetménytöbblettel.

Az oszlop kitöltése során tehát a következõket kell figyelembe venni a 2008. január 1-jei besorolással és a 2007. de-
cember 31-i állapot szerinti illetményalappal számolva:

– a Hjt. 107. § (5) bekezdése alapján számított beosztási illetményt,
– a Hjt. 107. § (5) bekezdésében rögzített honvédelmi pótlékot,
– a Hjt. 110. §-ában rögzített illetménykiegészítést,
– a Hjt. 110/A. §-ban rögzített szolgálati idõpótlékot,
– a Hjt. 111–112. és 114. §-ában rögzített illetménypótlékokat,
– a Hjt. 252. § (1)–(2) bekezdése szerinti akciószolgálati és titkosszolgálati pótlékot,
– a Hjt. 106. § (1) bekezdése, 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 62. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 22/2004. (VIII. 21.)

HM rendelet 9. § (2)–(3) bekezdése szerinti kiegészítõ illetményt,
továbbá a 108. § (3) bekezdés szerinti eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegét, beleértve az eltérítés illetmény-
kiegészítés és vezetõi pótlék vonzatát is.

Az eseti pótlékok meghatározása: a hivatásos vagy szerzõdéses katona számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre
került pótlék(ok) összegének 1/20-a osztva annyi hónappal, ahány hónapban a hivatásos vagy szerzõdéses katona részére
2007. II. félévében legalább egy napra illetménykifizetés történt.

A 2008. január 1-jén szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok helyett 2008. januári adatokat
kell használni azzal az eltéréssel, hogy a jogcímenkénti összeg 1/21-ed része vehetõ figyelembe.

Ha a hivatásos vagy szerzõdéses katona 2008. január 1-jei besorolása megegyezik a 2007. december 31-i állapot sze-
rintivel, akkor ebbe az oszlopba a hivatásos vagy szerzõdéses katona 2007. december 31-i tényleges illetménye kerül, ide
nem számítva a pótlékok miatti eltérés lehetõségét.

A 2008. január 1-jén szolgálati jogviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei besorolásnak meg-
felelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetmény (a fenti tételek eltérítés nélkül) kerül.

6. oszlop: Az 5. oszlopban szereplõ összeg 5%-ának a 60%-a kerül ebbe az oszlopba.
Az éves összesítéseket tartalmazó 7. és 8. oszlopot soronként (személyenként) nem kell kitölteni, csak a költségvetési

szervre összesen, mégpedig a következõk szerint:
– a 7. oszlopba a 6. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott összege,
– a 8. oszlopba a 7. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni,
– a 9. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (7. és 8. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2. és az 5–6. oszlopokban el kell végezni.
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a b c a b c a b c a b c a b a b
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
… - - - - -
… - - - - -

Összesen 0 0 0 0

5 6 7=6-5 20=18+1915 16 171 2 3 4

Felmér  Adatlap
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozók 

2008. évi illetményemelésének támogatásához

Besorolásra, illetményre 
vonatkozó havi adatok

Illetmény-
növekmény

Pótléknö-
vekmény

Mind-
összesen

Pótlék-
növekmény

összesen

Kötelez  pótlékokra 
vonatkozó havi adatok 

Sorszám
Járulék

növekmény

Költség-
növekmény

összesen

Teljes munka-
id sre

átszámított
létszám

Szakfel-
adatszám

6 jegy
kulcsszám

2008. január 1-i 
állapot szerinti

2008.01.1-i
illetmény

Illetmény-
növekmény

2007.12. 31-i 
illetmény

9

Éves összesítés

Ruházati
költségtérítés

éves növekménye

8
14

10 11 18=
15+16+17

19

Bjt.-s pótlékok

Jogcím kód
Jogszabály szerinti összeg a 
2007. december 31-i állapot

(339 000 Ft-al)

Jogszabály szerinti összeg a 
2008. január 1-i állapot szerint

(356 000 Ft-al)
Pótlékok növekménye

Mt.-s pótlékok

Jogcím kód
Pótlékok

növekménye

12 13



Kitöltési útmutató a bírói felméréshez
(Bjt. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerült bírák folyamatos sorszámot kapnak. Az adatszolgáltató az ellenõrizhetõség céljából
köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: A teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a kine-
vezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A bírák 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell feltüntetni.

4. oszlop: A bíró 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: A bírák 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési fokozatának) megfelelõ, de a 2007. de-
cember 31-én hatályos 339 000 Ft-os legalacsonyabb bírói alapilletménnyel (a továbbiakban: illetményalap) számított
havi alapilletménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos rész) forintban.

A 2008. január 1-jén bírói szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei besorolásnak
megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti alapilletmény kerül.

6. oszlop: A bírák 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos
356 000 Ft-os illetményalappal számított havi alapilletménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos rész)
forintban.

A 2008. január 1-jén bírói szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei besorolásnak
megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti alapilletmény kerül.

7. oszlop: Ebben az oszlopban a 6. és az 5. oszlop megfelelõ adatainak a különbségét kell szerepeltetni.

8. oszlop: A Bjt.-ben kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén
bírói szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

– vezetõi pótlék 01
– beosztási pótlék 02
– idegennyelv-ismereti pótlék 03
– címpótlék 04

9. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2007. december 31-i állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az
idegennyelv-ismereti pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t kell beírni a 339 000 Ft-os
illetményalappal számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén bírói szolgálati viszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk esetében is

a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetményalappal számolt pótlékmértékek szerepelhetnek ebben
az oszlopban.

10. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az ide-
gennyelv-ismereti pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t kell beírni a 356 000 Ft-os illetményalappal
számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén bírói szolgálati viszonyt létesítõk esetében is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti

pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban.

11. oszlop: Ebben az oszlopban a 10. és a 9. oszlop megfelelõ adatainak a különbségét kell szerepeltetni.
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12. oszlop: Az Mt. (illetve Bjt.) szerint kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a
2008. január 1-jén bírói szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

– készenléti díj 05
– ügyeleti díj 06

13. oszlop: Az Mt. (illetve Bjt.) szerint megállapított pótlékok támogatott növekménye a következõ lépések szerint
kerül meghatározásra:

– A bírák számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) 1/20-a osztva annyi hónappal, ahány hó-
napban az alkalmazott részére 2007. II. félévében legalább egy napra illetménykifizetés történt.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél bírói szolgálati viszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok helyett
2008. januári adatokat kell használni azzal az eltéréssel, hogy a januári pótlékösszeg 1/21-ed része vehetõ figyelembe.

14. oszlop: A 11. és a 13. oszlopban szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepeltetni
bíránként.

15. oszlop: Ebben az oszlopban a Bjt. 117. § (1) bekezdése szerinti ruházati költségtérítés 2008. évi növekményét kell
szerepeltetni.

A 16–20. oszlopokat soronként (bíránként) nem kell kitölteni, csak a költségvetési szervre összesen.
– A 16. oszlopba a 7. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 17. oszlopba a 14. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 18. oszlopba a 15–17. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül.
– A 19. oszlopba a 18. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni.
– A 20. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (18. és 19. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 7., a 14., valamint a 15. oszlopokban el kell végezni.
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6. számú melléklet a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
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(adatok forintban)

a b c a b c a b c a b c a b a b
1. - - - - - -
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… - - - - - -
… - - - - - -
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Felmér  Adatlap
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó alkalmazottak 

2008. évi illetményemelésének támogatásához
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Kitöltési útmutató az igazságügyi alkalmazottak felméréséhez
(Iasz. hatálya alá tartozók)

Figyelem! Ezt a táblát kell kitölteni az Mt. hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazottak esetében is.
Ehhez a táblához a KIR nem szolgáltat adatot.

1. oszlop: A felmérésbe belekerült igazságügyi alkalmazottak folyamatos sorszámot kapnak. Az adatszolgáltató az
ellenõrizhetõség céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: A teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a kine-
vezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: Az igazságügyi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell
feltüntetni.

4. oszlop: Az igazságügyi alkalmazott 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: Az igazságügyi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési osztályának, csoport-
jának, illetve fizetési fokozatának) megfelelõ, de a 2007. december 31-én hatályos 339 000 Ft-os legalacsonyabb bírói
alapilletménnyel (a továbbiakban: illetményalap) számított illetménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos
rész) forintban, növelve vagy csökkentve a 2007. december 31-i állapot szerinti eltérítés összegével.

Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2007. december 31-én hatályos 33 000 Ft-os illetmény-
alappal számítva a következõket kell figyelembe venni:

– a havi alapilletményt [ideértve a 102. §-ának (1) bekezdése szerinti alapilletményt, valamint a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben fog-
laltakat],

– az Iasz. 102. §-ának (2) bekezdése szerinti eltérítés – megfelelõ elõjellel ellátott – 2007. december 31-én érvényes
összegét
forintban.

A 2008. január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei besoro-
lásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti garantált illetmény (a fenti tételek eltérítés
nélkül) kerül.

6. oszlop: Az igazságügyi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, de a 2007. decem-
ber 31-én hatályos jogszabályok szerinti 339 000 Ft-os illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli alapil-
letménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 100%-os beállási szintnél kisebb beállási
szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegével.

Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2007. december 31-én hatályos 339 000 Ft-os illetmény-
alappal számítva a következõket kell figyelembe venni:

– a havi alapilletményt [ideértve a 102. §-ának (1) bekezdése szerinti alapilletményt, valamint a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben fog-
laltakat],

– csökkentõ tételként az Iasz. 102. §-ának (2) bekezdése szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én ér-
vényes összegét.

Ha az igazságügyi alkalmazott 2007. december 31-i állapot szerinti tényleges illetménye azonos a jogszabály szerinti
100%-os illetménnyel, akkor az 5. és a 6. oszlop adata megegyezik.

A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba – az
5. oszlop adatával azonosan – a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogsza-
bályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

7. oszlop: Az igazságügyi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, a 2008. január
1-jén hatályos 356 000 Ft-os illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli alapilletménye (a nem teljes
munkaidõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 2007. december 31-én 100%-os beállási szintnél kisebb beállási
szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegének 105%-ával.
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Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2008. január 1-jén érvényes 356 000 Ft-os illetmény-
alappal számolva:

– a havi alapilletményt [ideértve a 102. §-ának (1) bekezdése szerinti alapilletményt, valamint a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben fog-
laltakat],

– csökkentõ tételként az Iasz. 102. §-ának (2) bekezdése szerinti lefelé történõ eltérítés 2007. december 31-én ér-
vényes összegének 105%-át.

A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a
2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása a következõk szerint történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén ér-

telemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.

9. oszlop: Az Iasz.-ban kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén
igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is.

E pótlékok köre és kódszáma a következõ:
– vezetõi pótlék 01
– beosztási pótlék 02
– idegennyelv-tudási pótlék 03
– veszélyességi pótlék 04
– munkaköri pótlék 05
– címpótlék 06

A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-
lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladatszámon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

10. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2007. december 31-i állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az
idegennyelv-tudási pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó ha-
táron) kell beírni a 339 000 Ft-os illetményalappal számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk ese-

tében is a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetményalappal számolt pótlékmértékek szerepelhetnek
ebben az oszlopban.

11. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az ide-
gennyelv-tudási pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó határon)
kell beírni a 356 000 Ft-os illetményalappal számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk esetében is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok

szerinti pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban.

12. oszlop: Ebben az oszlopban a 11. és a 10. oszlop megfelelõ adatainak a különbségét kell szerepeltetni.

13. oszlop: Az Mt. (illetve Iasz.) szerint kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a
2008. január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a
következõ:

– mûszak pótlék 07
– éjszakai pótlék 08
– készenléti díj 09
– ügyeleti díj 10
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14. oszlop: Az Mt. (illetve Iasz.) szerint megállapított pótlékok támogatott növekménye a következõ lépések szerint
kerül meghatározásra:

– Az igazságügyi alkalmazottak számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) 1/20-a osztva annyi
hónappal, ahány hónapban az alkalmazott részére 2007. II. félévében legalább egy napra illetménykifizetés történt.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél igazságügyi szolgálati viszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok
helyett 2008. januári adatokat kell használni azzal az eltéréssel, hogy a januári pótlékösszeg 1/21-ed része vehetõ figye-
lembe.

15. oszlop: A 12. és a 14. oszlopban szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepeltetni
igazságügyi alkalmazottanként.

16. oszlop: Ebben az oszlopban az Iasz. 103/A. §-ában foglalt életpálya-különbözet növekményét (a 2007. december 31-i
és a 2008. január 1-jei állapot különbségét) kell szerepeltetni.

17. oszlop: Ebben az oszlopban az Iasz. 119. § (1) bekezdése szerinti ruházati költségtérítés 2008. évi növekményét
kell szerepeltetni.

A 18–23. oszlopokat soronként (igazságügyi alkalmazottanként) nem kell kitölteni, csak a költségvetési szervre
összesen.

– A 18. oszlopba a 8. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 19. oszlopba a 15. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 20. oszlopba a 16. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 21. oszlopba a 17–20. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül.
– A 22. oszlopba a 21. oszlopban szereplõ összegre jutó járulék mértékét kell megjelölni.
– A 23. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (21. és 22. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., a 15–17. oszlopokban el kell végezni.
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7. számú melléklet a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
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Kitöltési útmutató az ügyészségi alkalmazottak felméréséhez
(Üsztv. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerült ügyészségi alkalmazottak folyamatos sorszámot kapnak. A Legfõbb Ügyészség az
ellenõrizhetõség céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: A teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a kine-
vezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: Az ügyészségi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell
feltüntetni.

4. oszlop: Az ügyészségi alkalmazott 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszám.

5. oszlop: Az ügyészségi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának (fizetési osztályának, csoport-
jának, illetve fizetési fokozatának) megfelelõ, de a 2007. december 31-én hatályos 339 000 Ft-os legalacsonyabb ügyészi
alapilletménnyel (a továbbiakban: illetményalap) számított illetménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos
rész) forintban, növelve vagy csökkentve a 2007. december 31-i állapot szerinti eltérítés összegével.

Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2007. december 31-én hatályos 339 000 Ft-os illetmény-
alappal számítva a következõket kell figyelembe venni:

– a havi alapilletményt [ideértve az Üsztv. 81/G. §-ának (1) bekezdése, 90/E. §-ának (1) bekezdése szerinti alapillet-
ményt, valamint a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat],

– az Üsztv. 81/G. §-ának (2) bekezdése, illetve a 90/E. §-ának (2) bekezdése szerinti eltérítés – megfelelõ elõjellel el-
látott – 2007. december 31-én érvényes összegét
forintban.

A 2008. január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei besorolás-
nak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti garantált illetmény (a fenti tételek eltérítés nélkül)
kerül.

6. oszlop: Az ügyészségi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, de a 2007. decem-
ber 31-én hatályos jogszabályok szerinti 339 000 Ft-os illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli alap-
illetménye (a nem teljes munkaidõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 100%-os beállási szintnél kisebb beállási
szinttel rendelkezõk esetében az eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegével.

Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2007. december 31-én hatályos 339 000 Ft-os illetmény-
alappal számítva a következõket kell figyelembe venni:

– a havi alapilletményt [ideértve az Üsztv. 81/G. §-ának (1) bekezdése, 90/E. §-ának (1) bekezdése szerinti alapillet-
ményt, valamint a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat],

– csökkentõ tételként az Üsztv. 81/G. §-ának (2) bekezdése, illetve a 90/E. §-ának (2) bekezdése szerinti lefelé tör-
ténõ eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegét.

Ha az ügyészségi alkalmazott 2007. december 31-i állapot szerinti tényleges illetménye azonos a jogszabály szerinti
100%-os illetménnyel, akkor az 5. és a 6. oszlop adata megegyezik.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba – az
5. oszlop adatával azonosan – a 2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2007. december 31-én hatályos jogsza-
bályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

7. oszlop: Az ügyészségi alkalmazott 2008. január 1-jei állapot szerinti besorolásának megfelelõ, a 2008. január 1-jén
hatályos 356 000 Ft-os illetményalappal számított, felfelé történõ eltérítés nélküli alapilletménye (a nem teljes munka-
idõsök esetén az arányos rész), csökkentve a 2007. december 31-én 100%-os beállási szintnél kisebb beállási szinttel
rendelkezõk esetében az eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegének 105%-ával.

Az oszlop kitöltése során a 2008. január 1-jei besorolás és a 2008. január 1-jén érvényes 356 000 Ft-os illetmény-
alappal számolva:
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– a havi alapilletményt [ideértve az Üsztv. 81/G. §-ának (1) bekezdése, 90/E. §-ának (1) bekezdése szerinti alapillet-
ményt, valamint a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakat],

– csökkentõ tételként az Üsztv. 81/G. §-ának (2) bekezdése, illetve a 90/E. §-ának (2) bekezdése szerinti lefelé tör-
ténõ eltérítés 2007. december 31-én érvényes összegének 105%-át.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a
2008. január 1-jei besorolásnak megfelelõ, a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti 100%-os illetmény kerül.

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása a következõk szerint történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén

értelemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.

9. oszlop: Az Üsztv.-ben kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén
ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

– vezetõi pótlék 01
– beosztási pótlék 02
– idegennyelv-ismereti pótlék 03
– veszélyességi pótlék 04
– munkaköri pótlék 05
– címpótlék 06
A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-

lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladat-számon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

10. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2007. december 31-i állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az
idegennyelv-ismereti pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó ha-
táron) kell beírni a 339 000 Ft-os illetményalappal számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk, továbbá az e napon pótlékra jogosultságot szerzõk ese-

tében is a 2007. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti illetményalappal számolt pótlékmértékek szerepelhetnek
ebben az oszlopban.

11. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ jogszabály szerinti mértékkel (beleértve az ide-
gennyelv-ismereti pótlék differenciált mértékét is) számított havi összege(i)t (alsó-felsõ határos pótlékok az alsó ha-
táron) kell beírni a 356 000 Ft-os illetményalappal számolva.

A nem teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a pótlékot is idõarányosan kell megállapítani.
A 2008. január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk esetében is a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok

szerinti pótlékmértékek szerepelhetnek ebben az oszlopban.

12. oszlop: Ebben az oszlopban a 11. és a 10. oszlop megfelelõ adatainak a különbségét kell szerepeltetni.

13. oszlop: Az Mt. (illetve Üsztv.) szerint kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a
2008. január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait is. E pótlékok köre és kódszáma a
következõ:

– mûszakpótlék 07
– éjszakai pótlék 08
– készenléti díj 09
– ügyeleti díj 10
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14. oszlop: Az Mt. (illetve Üsztv.) szerint megállapított pótlékok támogatott növekménye a következõ lépések szerint
kerül meghatározásra:

– Az ügyészségi alkalmazottak számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) 1/20-a osztva annyi
hónappal, ahány hónapban az alkalmazott részére 2007. II. félévében legalább egy napra illetmény-kifizetés történt.

A 2008. január 1-jén a költségvetési szervnél ügyészségi szolgálati viszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok
helyett 2008. januári adatokat kell használni azzal az eltéréssel, hogy a januári pótlékösszeg 1/21-ed része vehetõ figye-
lembe.

15. oszlop: A 12. és a 14. oszlopban szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepeltetni
ügyészségi alkalmazottanként.

16. oszlop: Ebben az oszlopban az Üsztv. 94/C. §-ában foglalt életpálya-különbözet növekményét (a 2007. december
31-i és a 2008. január 1-jei állapot különbségét) kell szerepeltetni.

17. oszlop: Ebben az oszlopban az Üsztv. 50/A. § (1) bekezdése, 81/K. § (1) bekezdése, valamint 90/L. § (1) bekez-
dése szerinti ruházati költségtérítés 2008. évi növekményét kell szerepeltetni.

A 18–23. oszlopokat soronként (ügyészségi alkalmazottanként) nem kell kitölteni, csak a költségvetési szervre
összesen.

– A 18. oszlopba a 8. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 19. oszlopba a 15. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 20. oszlopba a 16. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal felszorzott (évesített) összege kerül.
– A 21. oszlopba a 17–20. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül.
– A 22. oszlopba a 21. oszlopban szereplõ összegre jutó járulék mértékét kell megjelölni.
– A 23. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (21. és 22. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., a 15–17. oszlopokban el kell végezni.

402 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 4. szám



8. számú melléklet a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
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Kitöltési útmutató a közigazgatásban foglalkoztatott munkavállalók felméréséhez
(Mt. hatálya alá tartozók)

1. oszlop: A felmérésbe belekerült munkavállalók folyamatos sorszámot kapnak. Az intézmény az ellenõrizhetõség
céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide a teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a ki-
nevezésben szereplõ heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra)
vagy havi (174 óra) munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A munkavállalók 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell feltüntetni.

4. oszlop: A munkavállaló 2008. január 1-jei alapbér-besorolásának megfelelõ 6 jegyû (az elsõ pozíció: 8) kulcsszám.

5. oszlop: A munkavállaló 2007. december 31-i állapot szerinti tényleges havi személyi alapbére forintban. Órabér
esetén a havibért 174 órával történõ felszorzással kell meghatározni. A tényleges havi személyi alapbér nem lehet alacso-
nyabb a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletben a munkavállalóra vonatkozó 2007. évi minimumnál, nem teljes munkaidõsök esetén annak
idõarányos részénél.

A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél munkaviszonyt létesítõk esetében ebbe az oszlopba a 2008. január 1-jei
tényleges személyi alapbér 5%-kal csökkentett összege kerül.

6. oszlop: Ebbe az oszlopba az 5. oszlopban szereplõ személyi alapbér 5%-kal növelt összege kerül, a következõ
eltérésekkel:

– az idekerülõ összeg nem lehet kevesebb a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a munkavállalóra vonatkozó minimálbér vagy garantált
bérminimum 2008-ra elõírt összegénél, nem teljes munkaidõsök esetén annak idõarányos részénél;

– ha az 5. oszlopban szereplõ személyi alapbér meghaladja a 2007. évi minimálbér kétszeresét (a 131 000 forintot,
nem teljes munkaidõsök esetén annak idõarányos részét), akkor a 6. oszlopba az 5. oszlopban szereplõ adatnál maximum
6550 forinttal (a 131 000 forint 5%-ával, nem teljes munkaidõsök esetén annak idõarányos részével) magasabb összeg
kerülhet.

7. oszlop: A 6. és az 5. oszlop adatának különbsége. Negatív különbség esetén nullát kell szerepeltetni.

8. oszlop: A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállalónak a 2008. január 1-jei állapot szerint kötelezõen járó
pótlék(ok) jogcímét jelzõ kódszámot kell beírni, ideértve a 2008. január 1-jén munkaviszonyt létesítõk kötelezõ pótlékait
is. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

– mûszakpótlék: 01
– éjszakai pótlék: 02
– ügyeleti díj: 03
– készenléti díj: 04
A táblázatban a tényleges jogosultságnak megfelelõ számú pótlék kódszámát kell szerepeltetni. Háromnál több pót-

lékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladat-számon, illetve
kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

9. oszlop: A 8. oszlopban szerepeltetett pótlék(ok) támogatott növekménye a következõ lépések szerint kerül
meghatározásra:

– Meg kell állapítani a munkavállaló számára 2007. II. félévben összesen kifizetésre került pótlék(ok) jogcímenkénti
összegét.

– A 2007. II. félévben jogcímenként kifizetésre került pótlék(ok) összegét el kell osztani a munkavállaló számára
2007. II. félévben összesen kifizetett alapbérrel.

– Az így kapott – három tizedes pontossággal számított – arányszámot meg kell szorozni a 7. oszlopban szereplõ tá-
mogatott alapbér növekménnyel. A számítás eredménye kerül a 9. oszlop megfelelõ rovatába.

A 2008. január 1-jén a közigazgatási szervnél munkaviszonyt létesítõk esetében 2007. II. félévi adatok helyett 2008.
januári adatokat kell használni.
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10. oszlop: A 9. oszlopban jogcímenként szereplõ támogatott pótléknövekmények együttes összegét kell szerepel-
tetni munkavállalónként.

Az éves összesítéseket tartalmazó 11., 12. és 13. oszlopot soronként (munkavállalónként) nem kell kitölteni, csak
a költségvetési szervre összesen, mégpedig a következõk szerint:

– 11. oszlopba a 7. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 13-mal (ahol törvény kötelezõvé teszi a kéthavi
külön juttatás kifizetését, ott 14-gyel) felszorzott összege,

– 12. oszlopba a 10. oszlop költségvetési szervre összesített adatának 12-vel felszorzott összege
kerül.

A 13. oszlopba a 11. és a 12. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül.
A 14. oszlopba a 13. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni.
A 15. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (13. és 14. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 7., valamint a 10. oszlopokban el kell végezni.
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9. számú melléklet a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
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az Európai Parlament magyarországi képvisel inek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény alapján 
járó járandóságok személyi juttatási többletének 2008. évi támogatásához

15=13+14106=5-45

Sorszám

3 13=10+11+12 14

Éves összesítés

MindösszesenPótdíj-növekmény
Költség-

növekmény
összesen

Járulék
növekmény

Egyéb juttatások 
növekménye

11

2008. január 1-i állapot szerinti

6 jegy  kulcsszám

2008.01.01-i
illetményalappal

számolt képvisel i
alapdíj

Alapdíj-
növekmény

összesen

1 4

2007. decem-
ber 31-i állapot 

szerinti képvisel i
alapdíjszakfeladat-szám

2

Az alapdíjra 
vonatkozó havi adatok

7 8 129=8-7

A pótdíjakra 
vonatkozó havi adatok 

Jogszabály szerinti 
összeg

a 2007. december 
31-i állapot szerint

Jogszabály szerinti 
összeg

a 2008. január 1-i 
állapot szerint

Pótdíj-növekmény Alapdíj-növekmény



Kitöltési útmutató az országgyûlési képviselõkre, valamint az Európai Parlament magyarországi
képviselõire vonatkozó felméréshez

1. oszlop: A felmérésbe belekerült képviselõk folyamatos sorszámot kapnak. A közigazgatási szerv az ellenõrizhetõség
céljából köteles biztosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: A képviselõk 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell feltüntetni.

3. oszlop: A képviselõk 2008. január 1-jei illetmény besorolásának megfelelõ 6 jegyû kulcsszáma.

4. oszlop: A képviselõk 2007. december 31-i állapot szerinti havi alapdíja (az országgyûlési képviselõk esetében
a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa, az Európai Parlament magyarországi képviselõi esetében az illetményalap
tizenháromszorosával egyenlõ fõtisztviselõi alapilletmény 2,5-szerese, a 2007. december 31-i 36 800 Ft-os illetmény-
alappal számolva).

5. oszlop: A képviselõk 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti, 38 650 Ft-os illetményalappal számított
havi alapdíja.

6. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat a havi alapdíj-növekmény, amely a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok
szerinti illetményalappal számított havi alapdíj és a 2007. december 31-i állapot szerinti havi alapdíj különbsége.
(6. oszlop = 5. oszlop – 4. oszlop)

7. oszlop: Az országgyûlési képviselõk 2007. december 31-i állapot szerinti, személyenként összesített – az alapdíj
százalékában meghatározott – havi pótdíja, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselõi esetében az
idegennyelv-ismereti pótdíj 2007. december 31-i állapot szerinti, személyenként összesített havi összege.

8. oszlop: A képviselõk 2008. január 1-jei állapot szerinti, személyenként összesített havi pótdíja.

9. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat a havi pótdíj-növekmény, amely a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok sze-
rinti és a 2007. december 31-i állapot szerinti havi pótdíj különbsége. (9. oszlop = 8. oszlop – 7. oszlop)

10. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat a képviselõk éves alapdíj-növekménye, amely a 6. oszlopban szereplõ havi adat
tizenkétszerese. (Az OGY alelnökei esetében tizenháromszorosa.)

11. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat a képviselõk éves pótdíj-növekménye, amely a 9. oszlopban szereplõ havi adat
tizenkétszerese. (Az OGY alelnökei esetében tizenháromszorosa.)

A 12–15. oszlopokat soronként (képviselõnként) nem kell kitölteni, csak a költségvetési szervre összesen:
– 12. oszlopba kerülõ adat kizárólag az országgyûlési képviselõk és frakciók egyéb juttatásainak éves növekménye,
– 13. oszlopba a 10–12. oszlopokban szereplõ költségvetési szervre összesített adatok összege kerül,
– 14. oszlopba a 13. oszlopban szereplõ összegre jutó járulékot kell megjelölni,
– 15. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (13. és 14. oszlopok összege).

* * *

A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 4–11. oszlopokban kell elvégezni.
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(adatok forintban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Összesen: 0 0 0 0

Éves el irányzat

Ruházati
költségtérítés

támogatott
növekménye

Járulék-
növekmény

2007. december 31-ei állapot szerinti

szakfeladatszám 6 jegy  kulcsszám

2008. január 1-jei 

Pttv.-ben
megállapított
szorzószámok

minimumai
szerinti illetmény,
illetve tiszteletdíj
(36 800 forintos 
illetményalappal

számítva)

a Ktv. alapján

Havi illetményre, illetve tiszteletdíjra vonatkozó adatok Kötelez  pótlékokra vonatkozó havi adatok 

a 2008.
január 1-jei

állapot szerint
(38 650 forintos 
illetményalappal

számítva)

Pótlékok
növekménye

a 2007.
december 31-ei
állapot szerint

(36 800 forintos 
illetményalappal

számítva)

Jogcím
kód

Felmér  Adatlap
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény hatálya alá tartozó 

polgármesterek, alpolgármesterek személyi juttatásai 2008. évi növelésének támogatásához

Pttv.-ben
megállapított
szorzószámok

minimumai
szerinti illetmény,
illetve tiszteletdíj
(38 650 forintos 
illetményalappal

számítva)

Költség-
növekmény

összesen

Illetmény-
növekmény

Pótlék-
növekmény

Mindösszesen
Illetmény-
növekmény

Teljes
munkaid sre
átszámított

létszám

Sorszám
tényleges

illetmény, illetve 
tiszteletdíj



Kitöltési útmutató a polgármesterek, alpolgármesterek felméréséhez
(Pttv. hatálya alá tartozók)

Figyelem! A KIR körbe tartozó nem társadalmi megbízatású (,,fõállású”) polgármestereket, alpolgármestereket érin-
tõen a 6. és 7. oszlopot, egyéb esetekben valamennyi oszlopot a helyi önkormányzatnak kell kitölteni.

1. oszlop: A felmérésbe belekerült polgármesterek, fõpolgármester, megyei közgyûlés elnökei (a továbbiakban
együtt: polgármesterek), alpolgármesterek, fõpolgármester-helyettesek, megyei közgyûlési alelnökök (a továbbiakban
együtt: alpolgármesterek) folyamatos sorszámot kapnak. A közigazgatási szerv az ellenõrizhetõség céljából köteles biz-
tosítani a sorszámoknak a személyekkel történõ azonosíthatóságát.

2. oszlop: Ide a teljes munkaidõsök esetén 1,00 értéket, a nem teljes munkaidõben foglalkoztatottak esetén pedig a
heti vagy havi munkaidejének (munkaóráinak) a teljes munkaidõben foglalkoztatottak heti (40 óra) vagy havi (174 óra)
munkaidejéhez viszonyított arányszámát kell beírni két tizedes pontossággal.

3. oszlop: A polgármester, alpolgármester 2008. január 1-jei állapot szerinti költségvetési szakfeladat számát kell fel-
tüntetni.

4. oszlop: A polgármester, alpolgármester 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ 6 jegyû kulcsszámát kell feltüntetni.

5. oszlop: A polgármester, alpolgármester 2007. december 31-ei állapot szerinti tényleges havi – a Ktv. 43. §-ának
(1) bekezdése szerinti köztisztviselõi illetményalaphoz kapcsolódó pótlékok nélkül számított – illetménye, illetve tiszte-
letdíja forintban.

A polgármesterek esetében tényleges illetményként, illetve tiszteletdíjként kell figyelembe venni a köztisztviselõi
illetményalap (36 800 forint) és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. §-ának (2) bekezdése, illetve 4. §-ának (1) be-
kezdése szerinti keretek között meghatározott szorzószámok (lásd táblázat) szorzata alapján megállapított illetményt.

Az alpolgármesterek tényleges illetményét, illetve tiszteletdíját a Pttv. 3. §-a (5) bekezdésének, valamint 4. §-a (2) be-
kezdésének figyelembevételével kell szerepeltetni.

Polgármesterek esetén

Helyi önkormányzat Szorzószám

1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0–9,0
1000–2999 lakosú település esetén 8,5–11,0
3000–10 000 lakosú település esetén 11,0–12,5
10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 12,5–13,5
a fõvárosi kerületi önkormányzatok esetén 13,5–14,5
a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0–15,0
a fõvárosi önkormányzat esetén 15,0–16,5

Társadalmi megbízatású polgármesterek esetén

Helyi önkormányzat Szorzószám

1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5–4,5
1000–2999 lakosú település esetén 4,5–6,5

Amennyiben a képviselõ-testület a Pttv. 4. §-ának (3) bekezdése alapján társadalmi megbízatású polgármester eseté-
ben a táblázatban jelzettnél kisebb összegben határozta meg a polgármester tiszteletdíját, akkor a képviselõ-testület által
meghatározott összeget kell feltüntetni.

6. oszlop: A polgármester havi illetményét, illetve tiszteletdíját a 2007. december 31-ei állapot szerint, a 2007. de-
cember 31-én hatályos 36 800 forintos köztisztviselõi illetményalap és a Pttv. 3. §-ának (1) bekezdése, illetve 4. §-ának
(1) bekezdése szerinti szorzószámok minimumainak szorzataként kell rögzíteni ebben a rovatban.
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Amennyiben a polgármester 2007. december 31-ei tényleges illetménye azonos a Pttv. 3. §-ának (1) bekezdése, illetve
4. §-ának (1) bekezdése szerinti szorzószámok minimumai alapján számított illetménnyel, akkor az 5. és a 6. oszlop
adata megegyezik.

Az alpolgármesterekre, valamint azon polgármesterekre vonatkozóan, akiknek tiszteletdíja a Pttv. 4. §-ának (3) be-
kezdése alapján került megállapításra, a 6. oszlopba nem kerül adat.

7. oszlop: A polgármester havi illetményét, illetve tiszteletdíját a 2008. január 1-jén hatályos 38 650 forintos köztiszt-
viselõi illetményalap és a Pttv. 3. §-ának (1) bekezdése, illetve 4. §-ának (1) bekezdése szerinti szorzószámok mini-
mumainak szorzataként kell rögzíteni ebben a rovatban.

Az alpolgármesterekre, valamint azon polgármesterekre vonatkozóan, akiknek tiszteletdíja a Pttv. 4. §-ának (3) be-
kezdése alapján került megállapításra, a 7. oszlopba nem kerül adat.

8. oszlop: Az oszlopba kerülõ adat meghatározása a polgármesterek esetében a következõk szerint történik:
– az elsõ lépésben meg kell határozni a 7. és az 5. oszlop adatának különbségét, negatív különbség esetén a további

számítás során különbségként nullát kell figyelembe venni;
– a második lépésben meg kell határozni a 7. és a 6. oszlop adata különbségének 60%-át;
– a harmadik lépésben a két különbség közül a nagyobbik kerül a 8. oszlopba. A két különbség azonossága esetén ér-

telemszerûen az azonos összeg kerül a 8. oszlopba.
Az alpolgármestereket, valamint azon polgármestereket illetõen, akiknek tiszteletdíja a Pttv. 4. §-ának (3) bekezdése

alapján került megállapításra, a támogatott illetmény, illetve tiszteletdíj növekmény mértéke havonta az 5. oszlop szerinti
2007. évi tényleges illetményük, illetve tiszteletdíjuk 5%-a.

9. oszlop: A Ktv.-ben szereplõ, a polgármesternek, alpolgármesternek kötelezõen járó pótlékok jogcímét jelzõ kód-
számot kell beírni. E pótlékok köre és kódszáma a következõ:

Illetménypótlék megnevezése
Illetménypótlék mértéke

köztisztviselõi illetményalap
%-ában

Illetménypótlék a Ktv.-ben Illetménypótlék kódja

gépjármûvezetési pótlék 13% 47. § (4) bekezdés 02
idegennyelv-tudási pótlék 15–100% 48. § (5)–(7) bekezdés 04

Több pótlékra való jogosultság esetén a további pótléko(ka)t új soro(ko)n, de változatlan sor- és szakfeladatszámon,
illetve kulcsszámon szükséges szerepeltetni.

10. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelõ Ktv. szerinti mértékkel számított havi
összege(i)t kell beírni a 36 800 forintos illetményalappal számolva.

11. oszlop: A pótlék(ok)nak a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelõ Ktv. szerinti mértékkel számított havi össze-
ge(i)t kell beírni a 38 650 forintos illetményalappal számolva.

12. oszlop: Ebben az oszlopban a 11. és a 10. oszlop megfelelõ adatainak különbségét kell szerepeltetni.

13. oszlop: Ebben az oszlopban a Ktv. 49/G. §-ának (1) bekezdése szerinti ruházati költségtérítés 2008. évi növek-
ményét kell szerepeltetni.

A társadalmi megbízatású polgármesterek, alpolgármesterek – a Pttv. 13. §-ának (3) bekezdése szerint – ruházati költ-
ségtérítésre alanyi jogon nem jogosultak, így esetükben ebben az oszlopban adat nem szerepelhet.

Az éves összesítéseket tartalmazó 14., 15., 16. és 17. oszlopot soronként nem kell kitölteni, csak a költségvetési szervre
összesen, mégpedig a következõk szerint:

– a 14. oszlopba a 8. oszlop – költségvetési szervre összesített – adatának 13-mal felszorzott összege,
– a 15. oszlopba a 12. oszlop – költségvetési szervre összesített – adatának 13-mal felszorzott összege,
– a 16. oszlopba a 13–15. oszlopokban szereplõ – költségvetési szervre összesített – adatok összege,
– a 17. oszlopba a 14–15. oszlopokban szereplõ adatok összegére jutó járulék

kerül.
A 18. oszlopban kell összesíteni a teljes éves költségnövekményt (16. és 17. oszlopok összege).
A költségvetési szerv összesen soron az összesítéseket a 2., a 8., valamint a 12–13. oszlopokban el kell végezni.
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ezer forintban és f ben

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

létszáma

személyi juttatása

munkaadót terhel  járuléka

növekménye mindösszesen

* A számítás képlete: (2007. évi OEP-t l származó bevétel +kett  heti személyi juttatás és munkaadót terhel  járulékai) / 2007. évi összes bevétel 

Fejezet összesen

Összesenb l:
 egészségügyi 

intézmények az OEP 
általi finanszírozási 
aránnyal számolva* 

Összesít  adatlap a központi költségvetési szerveknél dolgozók 2008. évi illetményemelésének 
és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásához

Fejezet cím/alcím száma

Összesen:

Fejezet cím/alcím megnevezése

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá 

tartozók

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 

törvény hatálya alá tartozók

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az 
ügyészségi adatkezelésr l szóló 1994. évi 

LXXX. törvény hatálya alá tartozók 

A Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. 
évi XXII. törvény hatálya alá tartozók

Az országgy lési képvisel k
tiszteletdíjáról, költségtérítésér l és 

kedvezményeir l szóló 1990. évi LVI. 
törvény és az Európai Parlament 

magyarországi képvisel inek jogállásáról 
szóló 2004. évi LVII. törvény hatálya alá 

tartozók

A köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény hatálya alá tartozók

A fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény hatálya alá

tartozók

A Magyar Honvédség hivatásos és 
szerz déses állományú tagjainak 

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 
hatálya alá tartozók

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 1997. évi LXVII. törvény hatálya 

alá tartozók
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* KIR körbe tartozó és KIR körbe nem tartozó  önkormányzati költségvetési 
szervek együttesen

Megnevezés
Sor-
szám

Kelt:

3.

közgy lés, többcélú kistérségi társulási tanács elnöke, (f )polgármester

1.

2.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍT  IGÉNYL LAP*

Felmér  adatlapon
szerepeltetett foglalkoztatottak

(teljes munkaid sre
átszámított) létszáma

(f )

KSH kód:Helyi önkormányzat neve:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg
támogatási igény felméréséhez

Költségnövekmény
éves igénye

járulékokkal együtt
(Ft)

P. H.

Közalkalmazottak
(az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott felmér  adatlap szerint)

A Hszt. hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagjai (t zoltók)
(az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felmér  adatlap szerint)

Köztisztvisel k
(az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott felmér  adatlap szerint)

2008. március

4.

5.

6.

El z  sorból (6-ból): Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott
egészségügyi szolgáltatók összesen:

Helyi önkormányzat összesen (1 + … + 5):

7.

Polgármesterek (f polgármester, megyei közgy lés elnökei),
alpolgármesterek (f polgármester-helyettesek, megyei közgy lési alelnökök)
(az e rendelet 10. számú mellékletében meghatározott felmér  adatlap szerint)

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
(az e rendelet 8. számú mellékletében meghatározott felmér  adatlap szerint)
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/

1.

17.

19.

8.

9.

15.

11.

16.

10.

14.

23.

12.

13.

22.

2.

5.

6.

7.

4.

3.

18.

21.

20.

Helyi
önkormányzat

összesen
(=12/6)

16. oszlopból:
Egészség-
biztosítási
Alapból

finanszí-rozott
egészségügyi
szolgáltatók

összesen
(=12/7)

1713 14

Köztiszt-
visel k
(=12/2)

Hszt. hatálya
alá

tartozók
(t zoltók)
(=12/3)

Munka
Törvény-
könyve
hatálya

alá
tartozók
(=12/4)

Polgár-
mesterek,
alpolgár-
mesterek
(=12/5)

Helyi
önkormányzat

összesen
(=12/6)

9. oszlopból:
Egészség-
biztosítási
Alapból

finanszírozott
egészségügyi
szolgáltatók

összesen
(=12/7)

Közalkal-
mazottak
(=12/1)

..

…

28.

29.

30.

.

27.

25.

26.

15 16 = 11 + … + 159 = 4 + … + 8 10 11 12

Polgár-
mesterek,
alpolgár-
mesterek
(=12/5)

4 5 6 7 8

Közalkal-
mazottak
(=12/1)

Köztisztvisel k
(=12/2)

Hszt.
hatálya

alá
tartozók

(t zoltók)
(=12/3)

Munka Törvény-
könyve
hatálya

alá
tartozók
(=12/4)

24.

Helyi önkormányzat

MEGYEI ÖSSZESÍT  ADATKÖZL  LAP

Költségnövekmény éves igénye járulékokkal együtt
(forint)

Felmér  adatlapon szerepeltetett foglalkoztatottak
(teljes munkaid sre átszámított) létszáma (f )

Megye neve:

Megye kódja / sorszáma:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg  támogatás igénylésér l
[a helyi önkormányzati összesít  igényl lap (12. számú melléklet) alapján]

sor-
száma

KSH kódja

2

megnevezése

31

Megye összesen:
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Helyi önkormányzat neve: KSH kód:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével
és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg  támogatás felhasználásának ágazati megoszlásáról,

valamint az 1-3., 8. és 10. számú melléklet szerinti felmér  adatlapon szerepeltetett foglalkoztatottak létszámáról

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADATKÖZL  LAP

Felhasznált
támogatás

éves
eredeti/módosított

el irányzata
(ezer Ft)

Felmérésben
szerepeltetett

foglalkoztatottak
létszáma

(f )

80223-6

80221-4

Sajátos nevelési igény  tanulók nappali rendszer  szakiskolai 
nevelése, oktatása

80222-5

24. Szakiskolai feln ttoktatás

Sajátos nevelési igény  gyermekek óvodai nevelése

Nappali rendszer  szakközépiskolai nevelés, oktatás 80217-7

20.
Sajátos nevelési igény  tanulók nappali rendszer
szakközépiskolai nevelése, oktatása

80218-8

2.

55136-0

18. Gimnáziumi feln ttoktatás 80216-6

80112-6

80111-5

75195-2

75195-3

Óvodai nevelés

Közoktatási intézményekben végzett
kiegészít  tevékenységek

3. Fels oktatásban tanulók kollégiumi ellátása 55133-7

6.

7.

8.

55233-4Kollégiumi intézményi közétkeztetés

Közoktatási intézményekben végzett
vállalkozói tevékenységek

13.

14.

80131-3

Általános iskolai nappali rendszer  nevelés, oktatás 80121-4

Sajátos nevelési igény  tanulók nappali rendszer  általános 
iskolai nevelése, oktatása

80122-5

11.

15.

Sor-
szám

55232-3

5. 55231-2

1. Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 55131-5

4.
Otthoni ellátás keretében biztosított különleges 
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás

Szakfeladat megnevezése, száma

Általános iskolai feln ttoktatás 80123-6

Alapfokú m vészet-oktatás

Sajátos nevelési igény  tanulók nappali rendszer
gimnáziumi nevelése, oktatása

Nappali rendszer  gimnáziumi nevelés, oktatás 80214-4

80215-517.

19.

Szakközépiskolai feln ttoktatás 80219-9

22. Nappali rendszer  szakiskolai nevelés, oktatás

9.

10.

16.

12.

21.

23.

Diákotthoni, kollégiumi szállnyújtás sajátos nevelési igény
gyermekek, tanulók számára

55132-6

Óvodai intézményi közétkeztetés

Iskolai intézményi közétkeztetés
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Helyi önkormányzat neve: KSH kód:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével
és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg  támogatás felhasználásának ágazati megoszlásáról,

valamint az 1-3., 8. és 10. számú melléklet szerinti felmér  adatlapon szerepeltetett foglalkoztatottak létszámáról

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADATKÖZL  LAP

Felhasznált
támogatás

éves
eredeti/módosított

el irányzata
(ezer Ft)

Felmérésben
szerepeltetett

foglalkoztatottak
létszáma

(f )

Sor-
szám

Szakfeladat megnevezése, száma

OKTATÁS összesen (1. + … + 38.)

41.

42.

52. Közegészségügyi és járványügyi ellátás 85131-8

Házi szakápolás 85126-4

51. Véd n i szolgálat 85129-7

50. Fogorvosi ellátás 85128-6

47. Foglalkozás-egészségügyi ellátás 85125-3

49. Járóbetegek szakorvosi ellátása 85127-5

48.

46. Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 85124-2

45. Kiegészít  alapellátási szolgáltatások 85123-1

44. M vese kezelés 85122-0

43. Háziorvosi szolgálat 85121-9

Krónikus fekv beteg ellátás 85114-3

Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó 
fekv betegellátás

85113-2

40. Aktív fekv beteg ellátás 85112-1

39.

38. Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5

37. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80541-0

36. Pedagógiai szakszolgálat 80521-2

35.
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi id ben)

80511-3

34. Megváltozott munkaképesség ek rehabilitációs képzése 80403-9

33. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 80402-8

32. Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 80401-7

31. Fels fokú szakképesítést nyújtó képzés 80341-6

Szakképesítés megszerzésére felkészít  iskolarendszer
feln ttoktatás

80226-3

28. Egyetemi oktatás 80311-9

Nappali rendszer , szakképesítés megszerzésére felkészít
iskolai oktatás

80224-1

26.
Sajátos nevelési igény  tanulók nappali rendszer ,
szakképesítés megszerzésére felkészít  iskolai oktatása

80225-2

F iskolai oktatás 80321-8

30. Egyetemi, f iskolai továbbképzés 80331-7

29.

25.

27.
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Helyi önkormányzat neve: KSH kód:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével
és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg  támogatás felhasználásának ágazati megoszlásáról,

valamint az 1-3., 8. és 10. számú melléklet szerinti felmér  adatlapon szerepeltetett foglalkoztatottak létszámáról

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADATKÖZL  LAP

Felhasznált
támogatás

éves
eredeti/módosított

el irányzata
(ezer Ft)

Felmérésben
szerepeltetett

foglalkoztatottak
létszáma

(f )

Sor-
szám

Szakfeladat megnevezése, száma

HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen
(40. + … + 62.)

79. Szociális étkeztetés 85325-5

78. Családsegítés 85324-4

77. Házi segítségnyújtás 85323-3

76. Családi napközi, nappali felügyelet 85322-2

75. Bölcs dei ellátás 85321-1

74. Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 85319-2

73. Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 85318-1

72. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 85317-0

71. Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történ  ellátás 85316-9

70. Nevel szül knél elhelyezettek ellátása 85315-8

69. Nevel otthoni és nevel intézeti ellátás 85314-7

68. Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 85313-6

81. Szociális foglalkoztatás 85327-7

80. Nappali szociális ellátás 85326-6

67. Bentlakásos bölcs dei ellátás 85312-5

66. Csecsem otthoni ellátás 85311-4

65.
Szociális, gyermekvédelmi intézményekben végzett 
vállalkozási tevékenységek

75195-5

64.
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben 
végzett kiegészít  tevékenységek

75195-4

63.

62. Irányított betegellátás 85197-8

61. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 85196-7

60. Módszertani szakirányítás feladatai 85195-6

59. Egészségnevelési feladatok 85194-5

58. Pályaalkalmassági vizsgálatok 85193-4

57. Gyógyító célú foglalkoztatás 85192-3

54. Betegszállítás és orvosi rendelvényre történ  halottszállítás 85142-8

53. Ment szolgálat életmentési tevékenysége 85141-7

55. Vérellátás 85151-6

Anya-, gyermek- és csecsem védelem 85191-256.



4. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 417

Helyi önkormányzat neve: KSH kód:

a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésével
és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefügg  támogatás felhasználásának ágazati megoszlásáról,

valamint az 1-3., 8. és 10. számú melléklet szerinti felmér  adatlapon szerepeltetett foglalkoztatottak létszámáról

HELYI ÖNKORMÁNYZATI ADATKÖZL  LAP

Felhasznált
támogatás

éves
eredeti/módosított

el irányzata
(ezer Ft)

Felmérésben
szerepeltetett

foglalkoztatottak
létszáma

(f )

Sor-
szám

Szakfeladat megnevezése, száma

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen
(64. + … + 87.)

EGYÉB szakfeladatok összesen

KULTÚRA, SPORT összesen
(75195-6, 75195-7, 92_ _ _-_. számú szakfeladatok együttesen)

Ebb l: Színházi tevékenység 92161-7

Táncm vészeti tevékenység

MINDÖSSZESEN (39. + 63. + 88. + 89. + 90. + 93.)

90.

91.

92. 92163-9

94.

93.

* E rovat adata megegyezik a 12. számú melléklet szerinti igényl lapon közölt
   (teljes munkaid sre számított) létszám összesen (6. sor) adatával.

*

89.
IGAZGATÁS összesen (751_ _ - _. számú szakfeladatok együttesen,
kivéve 75195-2, 75195-3, 75195-4, 75195-5, 75195-6, 75195-7)

88.

83. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 85331-1

82. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 85328-8

87. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 85335-5

86. Eseti pénzbeli szociális ellátások 85334-4

85. Munkanélküli ellátások 85333-3

84. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 85332-2

közgy lés, többcélú kistérségi társulási tanács elnöke,
(f )polgármester

P. H.

2008.Kelt:



A szociális és munkaügyi miniszter
5/2008. (MüK. 4.) SZMM

u t a s í t á s a

a közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról szóló
36/2007. (MüK. 2008/1.) SZMM utasítás

módosításáról

(HEFOP 3.5.1. „Korszerû felnõttképzési módszerek
kidolgozása és alkalmazása”)

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ára fi-
gyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a (10) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott jogkörömben a közal-
kalmazotti többletlétszám biztosításáról (HEFOP 3.5.1
„Korszerû felnõttképzési módszerek kidolgozása és alkal-
mazása”) szóló 36/2007. (MüK. 2008/1.) SZMM utasítást
(továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint módosítom.

1. §

Az Ut. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A HEFOP 3.5.1 „Korszerû felnõttképzési módsze-
rek kidolgozása és alkalmazása” címû központi program
zárásnak megvalósítása érdekében a projekt hátralévõ idõ-
tartamára - 2008. január 1-jétõl 2008. július 30-ig - enge-
délyezem, hogy a (2) bekezdésben megjelölt regionális
képzõ központokban, valamint a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézetben az engedélyezett létszámon
felül összesen 16 fõ határozott idõre kinevezett közalkal-
mazott foglalkoztatására kerüljön sor.”

2. §

(1) Ez az utasítás 2008. március 1-jén lép hatályba és
2008. március 31-én hatályát veszti.

(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
2. §-ában a „2008. március 1-jén” szövegrész helyébe a
„2008. augusztus 1-jén” szövegrész lép.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter
6/2008. (MüK. 4.) SZMM

u t a s í t á s a

köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról
a TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességû
emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

segítése” címû kiemelt projekthez

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ára fi-
gyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a (10) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

(1) A TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességû
emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segí-
tése” címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében a pro-
jekt idõtartamára - 2008. március 1-jétõl 2013. február
28-ig - engedélyezem, hogy a hét regionális munkaügyi
központban az engedélyezett létszámon felül összesen
113 fõ határozott idõre kinevezett köztisztviselõ foglal-
koztatására kerüljön sor.

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ 12 fõ

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ 15 fõ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 13 fõ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ 19 fõ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ 16 fõ

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 20 fõ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 18 fõ

2. §

Ez az utasítás 2008. március 1-jén lép hatályba és 2013.
március 1-jén hatályát veszti.

Budapest, 2008. április 21.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

418 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 4. szám



A szociális és munkaügyi miniszter
7001/2008. (MüK. 4.) SZMM

i r á n y e l v e

a munkaügyi ellenõrzés 2008. évre vonatkozó kiemelt
ellenõrzési céljairól, az ellenõrzéssel érintett

ágazatokról, szakmákról, illetve tevékenységekrõl,
valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi

Fõfelügyelõség ellenõrzési erõforrásainak
felhasználásáról

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. tör-
vény (a továbbiakban: Met.) 2/A. §-ának (1) bekezdése
alapján a következõ irányelvet adom ki:

I. Általános elvek

1. A hatósági munkában jusson érvényre a munkaválla-
lók kiszolgáltatottságát csökkentõ, megelõzést szolgáló
ellenõrzõ munka.

2. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-
ügyelõség (a továbbiakban: OMMF) törekedjen arra, hogy
az általa szervezett ellenõrzések száma érje el összessé-
gében a foglalkoztatók 6%-át.

3. A munkaügyi ellenõrzés során alkalmazható hátrá-
nyos jogkövetkezmények alkalmazásánál kapjon az eddi-
ginél nagyobb hangsúlyt a bírságnövelõ és csökkentõ té-
nyezõk gondos mérlegelése.

4. Az OMMF törekedjen a társhatóságok közötti együtt-
mûködés továbbfejlesztésére, térben és idõben koncentrált
ellenõrzések megvalósítására, az abból adódó elõnyök ki-
aknázására a munkavállaló jogviszonyának rendezése ér-
dekében.

5. Az OMMF mûködjön közre abban, hogy a nemzet-
gazdaságban visszaszoruljon azon munkáltatók aránya,
amelyek mûködésük során a foglalkoztatási szabályok
megsértésével törekszenek versenyelõnyre szert tenni.

6. A jogsértések megelõzésében nagy szerepet játszik a
nyilvánosság ereje, a hatósági nyilvántartás egyes adatai-
nak nyilvánossága visszatartó erõt jelent mind a közvéle-
mény, mind a közbeszerzési eljárásból és az állami támo-
gatásból történõ kizárás kapcsán. Az OMMF fektessen kü-
lönös hangsúlyt a határozatok jogerõsítésére, és a jogerõre
emelkedett határozatoknak - a kézbesítési idõ figyelembe
vételével történõ - naprakész nyilvántartásba vételére, an-
nak érdekében, hogy az állami támogatást nyújtó szervek,
valamint a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõi pontos adato-
kat tartalmazó nyilvántartás alapján legyenek képesek
döntést hozni az állami támogatásokra való jogosultság,
illetve a közbeszerzési eljárásban való ajánlattételi jogo-
sultság tekintetében..

II. A munkaügyi ellenõrzés elvei

1. A munkaügyi ellenõrzésnek továbbra is kiemelt fel-
adata a munkaszerzõdés, illetõleg az adóhatósági nyilván-
tartásba való bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása és
visszaszorítása, valamint annak társadalmi-gazdasági sú-
lyával összhangban lévõ - a Met. 7. §-ában meghatározott
törvényi szabályok betartásával történõ - szankcionálása.
Az összfelügyelõi kapacitás 60-65%-át e jogsértés-típu-
sok felderítésére kell fordítani, és - a társhatóságokkal
történõ együttmûködés keretében - törekedni kell a rend-
õrséggel közös vizsgálatok megszervezésére, lefolyta-
tására.

2. Az OMMF fordítson különös figyelmet a munkavál-
lalási engedély nélkül külföldi munkavállalókat foglalkoz-
tató munkáltatók kiszûrésében.

3. A jogellenes foglalkoztatás feltárását minden esetben
kövesse utóellenõrzés, a jogerõs közigazgatási határozat-
ban foglalt kötelezések - a kötelezett önkéntes teljesítésé-
nek elmaradása esetén - végrehajtási eljárásban történõ ki-
kényszerítése.

4. A munkaügyi hatóság a törvényes és megalapozott
döntéshozatal érdekében a hatósági ellenõrzés és eljárás
során - az ügyfél számára felesleges adminisztrációt és in-
dokolatlan akadályoztatást elõ nem idézve - törekedjen a
határozathozatal alapjául szolgáló releváns tények minél
alaposabb tisztázására.

5. Az OMMF fokozott gondossággal végezze a munka-
vállalói panaszok szakszerû kivizsgálását és annak nyo-
mán a munkáltatók - szükség esetén - komplex - ellenõr-
zését.

6. A hatósági ellenõrzés elvégzése során a munkaügyi
hatóság kiemelten vizsgálja a miniszter által az ágazatra
kiterjesztett hatályú ágazati kollektív szerzõdések hatályo-
sulását, különös tekintettel a munkabérek Met. 3. §-ának
(2) bekezdésében foglalt, hivatalból történõ ellenõrzésére
az építõipari ágazatban.

7. Az ellenõrzés valamennyi nemzetgazdasági ágazatot
érintse. Ezen belül kiemelten érintse a munkaügyi ellenõr-
zés azokat a területeket, ahol a korábbi évek tapasztalatai
alapján a leggyakrabban fordul elõ munkaügyi jogsértések
elkövetése (különösen építõipar, mezõgazdaság, kereske-
delem, vendéglátás, személy- és vagyonvédelem, feldol-
gozóipar).

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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KÖZLEMÉNYEK

K ö z l e m é n y

a foglalkoztatást elõsegítõ képzések
költségnormáiról

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a foglalkozta-
tást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújt-
ható támogatásokról szóló, többször módosított 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának
(2) bekezdésének f) pontja szerint a foglalkoztatást elõse-
gítõ képzések költségnormáit - amely tartalmazza az Áfá-t -
a következõk szerint határozza meg:

1. A R. 1. § (1) bekezdés a) és d) pontjában - a szakkép-
zési törvény 1. § (1) bekezdés g) pont kivételével - megha-
tározott képzéseknél:

a) állam által elismert, az OKJ-ban szereplõ szakképe-
sítés megszerzésére irányuló képzés esetén

elméleti óraszám után: 300 Ft/óra

gyakorlati óraszám után: 700 Ft/óra

+ a külön jogszabályban meghatározott elsõ vizsga díja,

b) nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés esetén

ba) a felnõttképzési törvény 16-19. § szerint akkreditált
képzési program alapján folytatott képzés során 485 Ft/óra,
(amely tartalmazza a vizsgadíjat is)

bb) nem akkreditált képzési program esetén 505 Ft /óra
(amely tartalmazza a vizsgadíjat is).

2. A R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
képzések - kivéve a megváltozott munkaképességûek -
esetében

a) a felnõttképzési törvény 16-19. § szerint akkreditált
képzési program alapján folytatott képzés során: 420 Ft/óra,

b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott
képzés során: 450 Ft/óra.

3. Megváltozott munkaképességûek képzése esetén a R.
1. §-a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén:

a) állam által elismert OKJ-ban szereplõ, vagy a fel-
nõttképzési törvény 16-19. § szerint akkreditált képzési
program esetén: 960 Ft/óra

+ OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meghatá-
rozott elsõ vizsga díja,

b) nem akkreditált képzési program esetén: 1020 Ft//óra.

4. A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
képzések esetében a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
25. §-a szerint.

5. A R. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
képzések esetében - a vizsgadíjakat is tartalmazó - jármû-
vezetõi, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építõ-
gép-kezelõi engedélyek megszerzésére irányuló:

elméleti képzés esetében: 900 Ft/fõ/óra
gyakorlati képzés esetében: 4840 Ft/fõ/óra
kivéve: „C” kategória és mezõgazdasági vontatói en-

gedély megszerzése: 4070 Ft/fõ/óra

Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek,
amelyekre a regionális munkaügyi központ a R. 4. §-ban
meghatározott megállapodást 2008. évre vonatkozóan köti
meg.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

K ö z l e m é n y

a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ
határozatokról

A szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK. 9.)
SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az
alábbi intézményt tiltotta el a felnõttképzési tevékenység
gyakorlásától.

HATÁROZAT

Dros Róbert (7561 Kaposszekcsõ, Liget lakótelep 5/c.)
felnõttképzési tevékenység nyilvántartásába vételi köte-
lezettségének elmulasztása miatt a felnõttképzési tevékenység
folytatásától

eltiltom.

Felhívom a figyelmét arra, hogy 2009. március 15-ig
nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.

A határozat ellen a kézbesítést követõ naptól számított
15 napon belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Dél-dunán-
túli Regionális Munkaügyi Központ Jogi és Ellenõrzési
Fõosztályához (7621 Pécs, Király u. 46.) benyújtott felleb-
bezéssel élhet.

A határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft, amit ille-
tékbélyeg formájában kell leróni.

INDOKOLÁS

Lakossági bejelentés alapján a Dél-dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Központ Jogi és Ellenõrzési Fõosztály El-
lenõrzési Osztálya vizsgálatot folytatott le Dros Róbert,
7561 Kaposszekcsõ, Liget lakótelep 5/c. szám alatti lakos
ügyében. A bejelentésben foglaltak szerint Dros Róbert
felnõttképzési tevékenységet folytat, kreatív virágkötõ
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tanfolyamokat szervez és oktat, azonban nem szerepel a
felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában.

A DDRMK Jogi és Ellenõrzési Fõosztály Ellenõrzési
Osztályának munkatársai 2007. március 12-én meghall-
gatták Dros Róbertet. Dros Róbert elismerte, hogy virág-
kötõ tanfolyamokat szervez és virágkötést oktat. Elmon-
dása szerint ezt az Erlo-Kontakt Bt. megbízásából tette.
A megállapodást bemutatni, a virágkötõi szakmai végzett-
séget igazolni nem tudta. Ígérete ellenére a fent említett
iratokat a mai napig nem mutatta be, és az Ellenõrzési Osz-
tály kísérlete a megállapodás Bt.-tõl való beszerzésére
szintén sikertelen volt.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (továb-
biakban: Fktv) 8. § (1) bekezdése szerint a törvény 3. §
(1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok kizárólag
akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a felnõtt-
képzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megkez-
désére, ha a felnõttképzést folytató intézmények nyilván-
tartásában szerepelnek.

Az Fktv. 10. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint
amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az ellenõrzése
során azt állapítja meg, hogy a felnõttképzést folytató in-
tézmény az ellenõrzés idõpontjában nem szerepel a nyil-
vántartásban - és így tevékenységét jogellenesen végzi -,
az intézményt eltiltja a felnõttképzési tevékenységtõl, to-
vábbá az intézmény a jogellenes tevékenység észlelésétõl
számított két évig nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem
nyújthat be.

A szakértõ bevonásával történõ eljárás során megállapí-
tást nyert, hogy Dros Róbert nyilvántartásba vétel nélkül
folytatott felnõttképzési tevékenységet. Az ügyfél érvé-
nyes megállapodást felnõttképzõk nyilvántartásában sze-
replõ céggel az eljárás során bemutatni nem tudott, így a
felnõttképzési tevékenységet a fentiek szerint jogellenesen
folytatja.

Hatásköröm és illetékességem az Állami Foglalkozta-
tási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Kormány
rendelet 7. §-án és a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. §
(1) bekezdése biztosítja. A fellebbezési illeték mértékét és
befizetésének módját az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCVIII. évi törvény 29. §-a és 73. §-a határozza meg.

Pécs, 2008. február 14.

Dr. Brebán Valéria s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

Saj-Team Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 5600 Békés-
csaba, Lencsési u. 48. szám alatti felnõttképzést folytató
gazdasági társaságot 2008. február 22. napjától 2010.
február 21. napjáig a felnõttképzési tevékenységtõl

eltiltom.

A határozat ellen annak kézhezvételétõl számított
15 napon belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Munkaerõpiaci és Belsõ
Ellenõrzési Osztályán 2 példányban benyújtott fellebbe-
zéssel élhet.

A határozat elleni fellebbezés illetéke: 5000 Ft, melyet
illetékbélyeg formájában kell leróni.

INDOKOLÁS

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Ellenõr-
zési Osztályához 2008. január 4. napján bejelentés érkezett
felnõttképzési tevékenység nyilvántartásba vétel nélküli
gyakorlásáról. A bejelentés tartalma alapján az Országos
Magyar Vadászkamara Békés Megyei Szervezete (továb-
biakban: Vadászkamara) a Békés megyében megjelenõ
Szuperinfó címû hirdetõ újság 2007. szeptember 1-jei szá-
mában vadásztanfolyamot hirdetett meg. A bejelentõ csa-
tolta a hirdetõ újság másolatát, melyen jól látható, hogy a
hirdetés nem tartalmaz nyilvántartási számot. A hirdetésen
feltüntetett telefonszám a Vadászkamaráé.

A bejelentést tevõ levelében tájékoztatta az ellenõrzést
arról, hogy a vadászképzést egy Saj-Team Bt. nevû békés-
csabai cég koordinálja és a képzéseket a Bt. megbízásából
Dr. Hagymási László egyéni vállalkozó bonyolítja.

Az ellenõrzési osztály megállapította, hogy a felnõtt-
képzést folytató intézmények országos nyilvántartásában
egyik cég sem szerepel.

2007. január 24-én ellenõrzést tartottunk a Saj-Team Bt.
Békéscsaba, Lencsési u. 48 szám alatti székhelyén.

A Saj-Team Bt.-ét Sajti Mária, a cég ügyvezetõje kép-
viselte. Sajti Mária jegyzõkönyvben tett nyilatkozata sze-
rint cége 2000. óta vesz részt a hobby vadászok vizsgára
történõ felkészítési tevékenységében. Az ellenõrzési jegy-
zõkönyvhöz csatolt megállapodás szerint a Saj-Team Bt.
2001. december 28-án megbízást adott Dr. Hagymási
Lászlónak arra, hogy az állami vadászvizsgát elõkészítõ
oktatási tanfolyamot megszervezze. Az elõkészítõ tanfo-
lyam költségeinek elszámolása a Bt.-én keresztül történik.
Az általuk végzett tevékenységet nem minõsíti felnõtt-
képzésnek, mivel nem olyan tevékenységre készít fel,
amely állandó megélhetést biztosít, annál is inkább, mivel
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Békés megyében nagyon nehéz vadászterülethez jutni.
Arról nem volt tudomása, hogy a felnõttképzési tevékeny-
séget a munkaügyi központ veszi nyilvántartásba.

Annak eldöntésére, hogy a fenti tevékenység felnõtt-
képzésnek minõsül-e, felnõttképzési igazgatási szakértõt
rendeltünk ki.

A szakértõ által adott szakvélemény szerint a vadisme-
ret, fegyverismeret, vadgazdálkodás, lövészeti gyakor-
latok mind olyan tevékenységek, melyek egyértelmûen
kompetencia elsajátítására irányulnak. Tekintettel arra, a
Saj-Team Bt. azzal, hogy Dr. Hagymási Lászlónak meg-
bízást adott az oktatási tanfolyamok megszervezésére és
lebonyolítására részt vett a felnõttképzési tevékenység
technikai lebonyolításában, így tevékenysége része a felnõtt-
képzésnek, ezért nyilvántartásra kötelezett.

Az ellenõrzés a szakvéleményt alaposnak, míg a Saj-Team
Bt. által a szakvéleményre adott észrevételét megalapozat-
lannak tartja.

A határozatomat a Felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény 10. § (2) és (3) bekezdés alapján hoztam meg,
mely kimondja, hogy

„(2) …Amennyiben, az állami foglalkoztatási szerv
az ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy a felnõtt-
képzést folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjában
nem szerepel a nyilvántartásban - és így tevékenységét
jogellenesen végzi -, az intézményt eltiltja a felnõttkép-
zési tevékenységtõl.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézmény a jogellenes te-
vékenység észlelésétõl számított két évig nyilvántar-
tásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be”

Az illeték mértékét az illetékekrõl szóló módosított
1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg. Jogorvoslati lehetõséget a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam.

Hatáskörömet és illetékességemet a Felnõttképzésrõl
szóló 2001. évi CI. törvény 10. § -a alapozta meg.

Békéscsaba, 2008. február 22.

Zelenyánszki Miklós s. k.,
osztályvezetõ

TÁJÉKOZTATÁSOK

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. december 7-i

ülésérõl

Napirend elõtt a munkaügyi tárca államtitkára tájékoz-
tatást adott az Európai Foglalkoztatási, Szociális, Egész-
ségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) december
5-6-i ülésérõl: a Tanács napirendjén szerepelt irányel-
vekrõl, úgymint a munkaidõ-irányelvek, munkaerõ-köl-
csönzés, az EU migrációs politikája. Az ülésen nem szüle-
tett megállapodás, a tagországok tovább folytatják az
együttmûködést és készek a kompromisszum keresésére, a
2008-as szlovén elnökség idején is.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megvitatta az
egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezõ egészség-
biztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rend-
jérõl szóló (T/4221. számú) törvényjavaslat módosító in-
dítványairól szóló elõterjesztést.

A kormányoldal elõterjesztõje hangsúlyozta, hogy to-
vábbra is fennmarad a nemzeti kockázati közösség, a szo-
lidaritás elvû rendszer, amelyben az ellátás továbbra is
mindenkire kiterjed. A törvény szerint a befizetés jövede-
lemarányos, az igénybevétel szükséglet szerinti elosztású.

A munkavállalói oldal kifejtette: a módosító indítvá-
nyok nem változtatták meg a szakszervezeti álláspontot az
egészségbiztosítási rendszer átalakításáról, az új egészség-
pénztári rendszerrõl szóló törvényjavaslatról. A szakszer-
vezeti szövetségek a korábbiakkal megegyezõen szüksé-
gesnek tartották a törvényhozás folyamatának felfüggesz-
tését, és valódi társadalmi vita lefolytatását igényelték az
egészségbiztosítás reformjának lehetséges változatairól.
A munkavállalói oldal ismételten kifejtette azon álláspont-
ját, amely szerint az egészségbiztosításban nincs helye a
profitnak, súlyos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új
rendszerben nem marad meg a nemzeti kockázatközösség,
helyette a pénztárak kockázatközössége jön létre, és ráadásul
a változtatás elkerülhetetlenül járulékemeléshez vezet.

Az oldal a törvénytervezetet elutasította.

A munkáltatói oldal a felvetett kérdésekre adott vála-
szok figyelembevételével a Kormány által támogatott mó-
dosításokat tudomásul vette.

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

2007. december 14-i
ülésérõl

Az OÉT megtárgyalta a Magyar Köztársaság által a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad áramlását
korlátozó átmeneti szabályokról szóló kormányrende-
let-tervezetet. A kormányzati oldal elõterjesztõje kiemel-
te, hogy a változások 2008. január 1-jével lépnek hatály-
ba, és nem tesznek különbséget az uniós munkavállalók
között aszerint, hogy országaik mikor csatlakoztak az
Európai Unióhoz. Így ugyanazokat a szabályokat kell
majd alkalmazni a Magyarország elõtt és a Magyarország
után csatlakozott államok (BG, RO) állampolgáraira.
A magyar kormány azt javasolja, hogy megnyitja a mun-
kaerõ-piacát a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ,
szakképzett munkavállalók elõtt, ugyanakkor megmarad-
na az engedélyeztetés a szakképzetlen munkavállalók
esetében.

A munkavállalói oldal fontosnak tartja a munkaerõ sza-
bad áramlásának biztosítását. Az oldal ezen szabadságelv
elvi támogatása mellett a konkrét magyarországi tapaszta-
latok alapján is úgy látta, hogy nincs olyan helyzet, amely
miatt a külföldiek magyarországi foglalkoztatását korlá-
tozni kellene. A külföldi munkaerõ magyarországi köl-
csönzése tekintetében ugyanakkor felvetette a regisztrá-
ciós kötelezettség kialakítását a hazai szabályozásban, ami
korlátozhatja a fekete foglalkoztatást, s így a hazai bérek
csökkentését is.

A munkáltatói oldal a tervezetet elfogadta. Egyidejûleg
kérte, hogy a foglalkoztatót ne terhelje külön bejelen-
tési kötelezettség, az APEH a hozzá beérkezett bejelen-
tést közvetlenül küldje meg az illetékes munkaügyi köz-
pontnak.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

A Központi Statisztikai Hivatal

t á j é k o z t a t ó j a
néhány fontosabb, 2007. évre vonatkozó

adatairól

A különbözõ ellátások megállapításának alapjául több
statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2007. évre vonat-
kozóan az ehhez szükséges fõbb adatokat (kerekített for-
mában) az alábbiakban teszi közzé:

Bruttó átlagkereset: 185 000 Ft/fõ/hó

Nettó átlagkereset: 114 100 Ft/fõ/hó

Bruttó kereseti index: 108,0% (2006. év = 100)

Nettó kereseti index: 102,8% (2006. év = 100)

Fogyasztói árindex*

2007. december 107,4 (2006. december = 100)

2007. év 108,0 (2006. év = 100)

Központi Statisztikai Hivatal

* Az elõzõ év decemberéhez mérõ index az év során a tárgyhónappal
(2007. december) bezárólag bekövetkezett árváltozások összességérõl ad
számot. az évhez (2007. január-december) viszonyított árindex pedig a teljes év
átlagos fogyasztói árváltozását mutatja az elõzõ évhez (2006. január-december)
viszonyítva.
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T á j é k o z t a t á s
a Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékérõl

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az SZMM Munkaügyi
Szakértõk Országos Névjegyzéke egybeszerkesztve (2003-2007. december)

Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

1. Dr. Barta Tamás 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22-24. D. ép. 467-7937,
06/20/319-9830

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6, 2008.12.18

2. Dr. Bábosik Mária Ilona 1118 Budapest Szurdok u.16. I/4. 06/30/202-8940 B. Munkadíjazás 2,3,4,7, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 2,3,4, 2008.12.18

3. 70/1995 Dr. Dallos Tibor 1043 Budapest Lõwy Izsák u. 13. III/2. 369-4973 A. Esélyegyenlõség, 1,2,3,4, 2008.12.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1-7, 2008.12.18

4. 90/1996 Szedlárné Gáll Ibolya 1114 Budapest Bartók Béla u. 15/c. 06/30/942-1475,
385-3126

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,5, 2008.12.18

F. Munkaszociológa 1,2,4, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6, 2008.12.18

5. Drimál István 1076 Budapest Rákóczi u. 26. 06/30/949-9630,
381-0646

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,6,7, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,2,3, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1-7, 2008.12.18

6. Dr. Szekeres Lászlóné 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22-24. D. ép. 467-7933,
70/316-1843

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 1,2 2008.12.18

7. Fekete Árpád Zoltán 9700 Szombathely Bakó József u. 18. fszt. 1. 06/94/325-240,
06/20/578-9626

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 7; 2008.12.18

8. Lovas Ferencné 5000 Szolnok Balassa B. u. 6. III/7. 06/56/375-344,
06/56/342-290

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6,7 2008.12.18

A. Esélyegyenlõség 1,2 2008.12.18

9. Nádas János 1066 Budapest Zichy Jenõ u. 39. I/4. 06/1/329-0480,
06/30/203-3928

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök személyügyi üi.

1,2,6, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,3 2008.12.18

10. 205/1998 Borbély Gyuláné 1195 Budapest József A. u. 73. 318-5072,
06/30/912-6400

I. Személyügyi szakértés 7. 2008.12.18

11. 121/1996 Rátvai Miklós 2545 Dunaalmás Füzihegy hrsz. 7013 06/34/451-282 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2008.12.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

12. 103/1996 Kántorné Dr. Helle Gizella 5000 Szolnok Várkonyi tér 7. II. 8. 56/423-233,
06/20/537-8828

D. Munkajog 1,2, 2008.12.18

13. Szabó Emese 1117 Budapest Baranyai tér 1. 06/30/982-8718 I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6, 2008.12.18

14. Gráczki Eszter 2051 Biatorbágy Zsigmond király u. 11. 06/23/310-082,
06/30/996-0015

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,5, 2008.12.18

15. 33/1994 Dr. Farkas István 1124 Budapest Thomán István u. 2/a. 06/30/466-3466 D. Munkajog 1,2, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1 2008.12.18

16. Horváth Tamás 1193 Budapest Bem u. 29. IV/9. 06/30/932-0380,
483-3500

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,6,7, 2008.12.18

F. Munkaszociológia 1,2, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6, 2008.12.18

17. 19/1994 Trencséni István 2400 Dunaújváros Dunasor 11. IV/2. 06/25/405-296 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3,4, 2008.12.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 3 2008.12.18

18. 168/1997 Szõllõsi József 6722 Szeged Mérey u. 6/b. G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2008.12.18

19. 149/1997 Luxné Dr. Vincze Judit 1119 Budapest Fehérvári út 125. 472-8000 H. Munkaügyi viták kezelõje 2009.03.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 1; 2008.12.18

20. Frajnáné Piller Annamária 1032 Budapest Zápor u. 82. 06/20/344-8890 I. Személyügyi szakértés 3; 2008.12.18

21. Mohácsi Gabriella 2083 Solymár Magas u. 112. 06/26/362-871,
06/30/620-8740

I. Személyügyi szakértés 2,3,4, 2008.12.18

B. Munkadíjazás, bérrendszer 5 2008.12.18

22. Gyõri Ildikó 1133 Budapest Pannónia u. 53/B. III/12. 06/20/953-4343 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,3, 2008.12.18

23. Dr. Farkasné
Dr. Gábor Alice

1124 Budapest Thomán István u. 2/A. 06/30/921-9256 G. Munkaügyi kapcsolatok 2; 2008.12.18

24. Dr. Varga Katalin 2092 Budakeszi Ösvény u. 4. – E. Munkapszichológia 1. 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 1,2, 2008.12.18

25. 65/1995 Gerlei Ferenc 1165 Budapest Futórózsa u. 81. II/2. 303-9300,
06/30/316-0940

G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2,3, 2008.12.18

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2010.11.10

26. Dr. Kiss Sándor 1125 Budapest Szarvas G. u. 8/b. 394-2134 D. Munkajog 1,2,3, 2008.12.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

27. 128/1996 Váraljai Károly 3530 Miskolc Arany J. u. 17. IV/3. 06/70/242-8382 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2008.12.18

28. 12/1992 Dr. Viniczay Ferenc 1013 Budapest Attila út 4. XIII. 79. 06/30/343-5772 E. Munkapszichológia 1-5, 2008.12.18

29. 14/1992 Dr. Pupos László 1115 Budapest Fraknó u. 30/B. VI/21. 204-0816 E. Munkapszichológa 1,2,3, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6, 2008.12.18

30. 66/1995 Dr. Szalai Tibor 1119 Budapest Fehérvári út 153. I/4. 204-9560,
06/30/948-0001

D. Munkajog 1. 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1. 2008.12.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

31. 135/1997 Deckner Terézia 1091 Budapest Haller u. 88. IV/2. 472-8267 G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3 2008.12.18

32. 195/1997 Pecze Mihályné 2100 Gödöllõ Kandó Kálmán u. 29. 06/30/257-1659,
459-4842

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2008.12.18

33. 20/1992 Antal Istvánné 2013 Pomáz Arany J. út 15. 06/30/203-1014 I. Személyügyi szakértés 1. 2008.12.18

34. 9/1992 Dr. Szuszky Judit 1037 Budapest Toboz u. 17. II/8. 462-1680 E. Munkapszichológia 1,4,5, 2008.12.18

35. 11/1992 Dr. Benkó Ilona 1028 Budapest Máriaremetei út 13. 462-1676 E. Munkapszichológia 1,4,5, 2008.12.18

36. 28/1992 Dr. Szöllõsi Ágnes 1116 Budapest Hengermalom u. 14. III/22. 06/20/979-3369 E. Munkapszichológia 1-5, 2008.12.18

I. Személyügyi szakértés, 2,3,4,6, 2008.12.18

37. 122/1996 Bárdosi Tamás 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 14. 06/30/297-7484,
476-1348

B. Munkadíjazás, bérendszer 1,3, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,3, 2008.12.18

39. 69/1995 Szûcsné Dr. Kovács
Katalin

4029 Debrecen Dienes János út 27. 2/6. 06/30/978-2853 D. Munkajog 1-3, 2008.12.18

40. 125/1996 Takács Tiborné
Dr. Fonalka Erzsébet

4400 Nyíregyháza Szarvas u. 4. 42/318-721 D. Munkajog 1. 2008.12.18

41. 8/1992 Dr. Schenker László 1035 Budapest Miklós u. 5. IX/51. 06/30/4331-581 E. Munkapszichológia, 1-5, 2008.12.18

42. 83/1996 Molnár Sándor 6726 Szeged Déryné u. 26/B. 62/431-095,
06/30/925-5191

G. Munkaügyi kapcsolatok 3,4,5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1,2,3,4, 2008.12.18

43. Lakatosné Csüllög Mária 6720 Szeged Szent György tér 5. 62/568-134 I. Személyügyi
szakértés,vizsgaelnök
személyügyi ügyintézõ, tb.
ügyint. és szakelõadó

5. 2008.12.18

45. 17/1992 Dr. Horváth Imre 1081 Budapest Fiumei út 6. 210-0072 E. Munkapszichológia 1,3,4, 2008.12.18

46. Madár Gyula 2120 Dunakeszi Virág u. 4. 472-8265,
06/20/914-5164

G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1-4, 2008.12.18

47. 93/1996 Dr. Ladó Mária 1141 Budapest Lipótvár u. 3. 06/30/619-6631 G. Munkaügyi kapcsolatok, 1-5, 2008.12.18

48. 18/1994 Dr. Tóth Ferenc 1141 Budapest Lipótvár u. 3. 06/20/329-2737 G. Munkaügyi kapcsolatok 1-5, 2008.12.18

H. Munkaügyi viták 1-4, 2008.12.18

49. 216/1998 Dr. Liebhardt László 7623 Pécs Magyar Lajos u. 3/c. 06/72/254-585 E. Munkapszichológia 1. 2008.12.18

50. Jónás Csaba 1139 Budapest Petneházy u. 14. V/51. 06/30/925-4122,
224-5173

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök tb.ügyint és
szakelõadó

5. 2008.12.18

51. 222/1999 Zimmerman József 8000 Székesfehérvár Galántai u. 45. 22/319-350,
06/30/235-9356

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1. 2009.10.04

I. Személyügyi szakértés 3. 2009.10.04

52. 239/2000 Kántor András 9021 Gyõr Bajcsy-Zs. u. 14. fszt. 1. 06/20/981-0572 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

I. Személyügyi szakértés,
vizsgaelnök szüi és szg.

3 2010.08.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

53. 241/2000 Sütõ Franciska 4032 Debrecen Lehel u. 10. 12/94. 06/30/349-7281 I. Személyügyi szakértés 3 2010.08.23

54. 240/2000 Mészáros Péter 4028 Debrecen Vasvári Pál út 20/1. 52/516-101 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 5. 2010.08.23

55. 16/1994 Dr. Kiss Ferenc 6000 Kecskemét Petõfi S. u. 11. I/19. 76/320-757 D. Munkajog 1,2,3, 2009.08.25

56. 223/1999 Lechnerné Vadász Judit 1201 Budapest Pacsirta u. 114. 303-9300/3033,
20/970-9535

C. Munkaerõpiaci tanácsadás 4,5,6,7, 2009.11.05

I. Személyügyi szakértés 1,3, 2009.11.05

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.11

57. 247/2001 Magyar Balázs 9029 Gyõr Külsõ Bácsai út 16. 06/30/681-5243 I. Személyügyi szakértés 2011.07.13

58. 249/2001 Dr. Ábel József 5000 Szolnok Nagy I. u. krt. 5. I/6. 56/343-473 I. Személyügyi szakértés 1. 2006.07.13 2007.
03. hó, nem
hosszab-
bította meg

59. 29/1994 Dr. Kormos Imre 3600 Ózd, Március 15. út 124. 48/473-118,
06/30/928-3855

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3,4 2009.09.27

60. 235/2000 Fazekas József 5000 Szolnok Mária u. 22. fszt. 1/a. 06/30/984-8718 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4, 2010.07.06

61. 243/2000 Albitz László 9094 Tápszentmiklós Kossuth L. u. 79. 96/722-532,
06/30/511-4450

I. Személyügyi szakértés,
személyügyi ügyintézõ,
személyügyi gazdálkodó
vizsgaelnök

1,3,4,6, 2009.09.15

62. 238/2000 Miskó Istvánné 5000 Szolnok Kossuth L. u. 6-8. 06/56/423-233 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

I. Személyügyi szakértés 2010.08.18

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

63. 37/1994 Szabóné Dr. Dénes Éva 1068 Budapest Benczúr u. 45. 349-1293,
06/20/968-9768

D. Munkajog 2009.12.09

64. 242/2000 Lengyel János 2100 Gödöllõ Béri Balogh Á. u. 17. I. Személyügyi szakértés 2010.09.12

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.09.12

66. 3/1994 Dr. Funtig Zoltán 1082 Budapest Kisfaludy u. 11. 303-0737 D. Munkajog 2009.08.25

67. 230/2000 Dr. Galambos Károly 1081 Budapest Kiss József u. 7. II/1. 441-3831 D. Munkajog 1,2,3, 2010.02.11

I. Személyügyi szakértés 1-7, 2010.02.11

68. 234/2000 Juhászné Dr. Hantos Éva 8000 Székesfehérvár Nefelejcs u. 77/b. 06/20/988-9613 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2, 2011.02.17

69. 35/1994 Dr. Perczelné Makai Jolán 2000 Szentendre Cseresznyés u. 84. 06/20/981-0076 E. Munkapszichológia 2010.06.08

70. 237/2000 Vági Róbertné Dr. 2800 Tatabánya Réti u. 82/1. 34/336-397 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 2010.08.18

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

71. 39/1994 Dr. Busa Klára 1084 Budapest József u. 7. 06/20/946-3858 G. Munkaügyi kapcsolatok 1,2,3,4,5, 2009.03.18

72. 175/1997 Hornyák Józsefné
Tölgyesi Ida

1142 Budapest Szõnyi út 29. 06/20/934-4397 E. Munkapszichológia 1,2,3,4,5, 2009.03.18

73. Orvosné Bánvölgyi Éva 6772 Deszk Kossuth u. 5. 06/30/749-2361 A. Esélyegyenlõség 1 2009.03.18

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6 2009.03.18
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Név-
jegyzék

sor-
száma

Elõzõ
engedély
sorszáma
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74. Dr. Bihary Pál 1097 Budapest Gyáli út 33-35. 347-4041,
06/30/933-2996

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.06.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
vizsgaelnök munkaerõpiaci
ügyintézõ, munkaerõpiaci
menedzser

4 2009.03.18

G. Munkaügyi kapcsolatok 2 2009.03.18

I. Személyügyi szakértés
vizsgaelnök személyügyi
ügyintézõ

3 2009.03.18

75. Kustán Gyula 8900 Zalaegerszeg Nyíres u. 13. 92/323-587 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,6, 2009.03.18

76. Sütõ Márton 4027 Debrecen Szegfû u. 3. III/13. 06/70/387-7354 G. Munkaügyi kapcsolatok 3 2009.03.18

77. Bank József 7257 Mosdós Petõfi u. 4. 06/30/216-5873 I. Személyügyi szakértés 1,7, 2009.03.18

78. Kiss Katalin 1036 Budapest Nagyszombat u. 4. 240-6210 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6,7, 2009.03.18

79. Sándor András 1098 Budapest Kosárka sétány 6. IV.18. 281-5807 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.03.18

80. 67/1995 Dr. Viszló László 1066 Budapest Dessewffy u. 43. III/16. 332-4720 D. Munkajog 1,2, 2009.03.18

81. Szûcs Istvánné 2040 Budaörs Baross köz 1. 06/30/940-1562 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,5,6, 2009.03.18

82. 231/2000 Dr. Gyõrpál Elemér 7636 Pécs Szaturnusz u. 39. 06/30/347-2297 D. Munkajog 1,2,3, 2010.03.08

83. 21/1997 Lévai Zoltán 1071 Budapest Damjanich u. 48. 462-6440 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.03.18

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010.12.19

84. 164/1997 Dr. Zöld László Csaba 6500 Baja Drescher Ede u. 21. 06/20/579-9663 D. Munkajog 1,2,3, 2009.05.12

G. Munkaügyi kapcsolatok 2,3,4,5, 2009.05.12

85. Czimeth István 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2. 06/20/970-3065 J. Felnõttképzés 3,5 2009.06.30

86. Bors Károly 7629 Pécs Dobó István u. 73. 72/238-898,
06/20/997-4578

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

87. Bazsó Béláné 2014 Csobánka Hubertus köz 4. 26/320-773,
70/940-8392

J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.06.30

88. Barna Anikó 2120 Dunakeszi Krajcár u. 12. 06/30/853-3627,
473-7426 f.

J. Felnõttképzés 1,2,5 2009.06.30

89. Simanovszky Katalin 1118 Budapest Kelenhegyi út 50. I/4. 06/30/900-5456 J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30

90. Szabó Nóra 1223 Budapest Sárgabarack u. 4. 70/316-0232 J. Felnõttképzés 1,4,5,6 2009.06.30

91. Bertalan Tamás 2013 Pomáz Török Ignác u. 29. 06/20/340-4599 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

92. Toldi Teréz 1158 Budapest Ady Endre u. 46. 06/30/984-2996 J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

93. Markovich Iván 1098 Budapest Pöttyös u. 3. I. lh. II/11. 657-0380,
06/30/527-1515

J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

94. Bartók Tamásné 5600 Békéscsaba Thököly u. 31. 66/323-590,
06/30/925-3285

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30
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95. Dr. Poór József 1074 Budapest Rákóczi út 70-72. (Mercer Kft.) 888-2100 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,4,5 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 3. 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 2,3,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

96. Dr. Farkas Katalin 1142 Budapest Sárrét park 4. 06/30/445-4457,
343-4800

J. Felnõttképzés 2,4,6 2009.06.30

97. Szepessy Hajnalka 1021 Budapest Tárogató út 32. 461-7456
fax: 322-7020

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

98. Vargáné Dr. Szalkai
Zsuzsa

1077 Budapest Rózsa u. 4-6. (KIT Kft.) 322-5608,
351-7577

J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

99. Menner Ákos 1157 Budapest Kõrakás park 51. 410-8358,
06/30/500-2924

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

100. Bozó Zoltán Pál 5600 Békéscsaba Gyõri u. 19. 66/436-351,
66/322-240

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

101. Keszthelyi Mónika 1183 Budapest Ráday G. u. 63. 06/20/980-5985 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

102. Simon Zoltán Péter 9700 Szombathely Faludi F. u. 11. 1/1. 06/20/9495-956 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

103. Szabó Leventéné 9700 Szombathely Avar u. 26. 06/20/932-1976 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

104. Müller Helga Bernadett 1076 Budapest Garay u. 37. 06/20/953-8393 J. Felnõttképzés 2,6,8 2009.06.30

105. Szabó György 2500 Esztergom Csillag tér 14., Pf.: 110. 33/411-807 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

106. Dr. Birher Nándor 8420 Zirc Rómer Flóris u. 54. 06/20/915-1779 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

107. Gátfalvi Katalin 2073 Tök Petõfi S. u. 10. 237-9870,
06/30/971-9560

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

108. Horgosi Veronika 1149 Budapest Egressy u. 97. 06/30-371-5435 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

109. Szalai Éva 3232 Mátrafüred Akadémia u. 6/c. 06/30/346-2904,
37/320-275

J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

110. Harkányi Adrienne 1148 Budapest Nagy L. király útja 91. IV/15. 06/30/3066-467 J. Felnõttképzés 2,6 2009.06.30

111. Márkus Lajos 7400 Kaposvár Zárda u. 18. II/5. 06/30/640-7677 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

112. Egyed László 3183 Karancskeszi Orogona út 15. 06/20/972-8420 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

113. Maczkóné Varga Tímea 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 5. II/7. 06/30/284-6197 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

114. Dr. Benke Magdolna 1022 Budapest Ribáry u. 2. 06/30/547-2041,
433-1765

J. Felnõttképzés 2,8 2009.06.30

115. Pásztor Tibor 4033 Debrecen Mátyás kir. u. 11. 06/20/356-3094 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

116. Rostás Erika Mária 6723 Szeged Tápai u. 26. 06/20/373-2361 J. Felnõttképzés 1,4,5,6,7, 2009.06.30

117. Szilber Erzsébet 7630 Pécs Présház u. 3. 06/20/313-0059 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,6,8 2009.06.30

118. Borbély Tibor Bors 1092 Budapest Bakáts tér 6. 2/4. 06/30/480-4746 J. Felnõttképzés 1,5,6 2009.06.30

119. Molnár János 1186 Budapest Margó Tivadar u. 142. I/3. 06/30/971-2177 J. Felnõttképzés 5,6,8 2009.06.30

120. Kutiné Szikszay Erika 7632 Pécs Melinda u. 45. 06/20/912-5166 J. Felnõttképzés 4,6 2009.06.30

121. Dr. Horváth Imréné 1181 Budapest Kossuth L. u. 105/B. mh. 237-9814,
291-0313

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30
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122. Borosán Beáta 8630 Balatonboglár Dózsa Gy. u. 67-69. 06/30/994-6220,
06/85/351-856

I. Személyügyi szakértés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

123. Szigethi Emma 1043 Budapest Virág u. 25. 379-5318,
06/30/922-4805

J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

124. Dr. Polonkai Mária 4029 Debrecen Csapó u. 54. 06/20/333-5807 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

125. Mezõ Lajos 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. 06/30/356-1546,
52/421-120

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

126. Görögné Csendes Lilla 1148 Budapest BKF Továbbképzési Intézet
Nagy Lajos király útja 1-9.

06/30/286-9320 J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.06.30

127. Kónyáné Tóth Mária 4024 Debrecen Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42. 06/20/973-9769 J. Felnõttképzés 4,6 2009.06.30

128. Molnár Csaba 4024 Debrecen Suliszerviz Kft. Kossuth u. 42. 06/20/975-0678 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

129. Magyar Dénes 6720 Szeged Vörösmarty u. 3. 62/543-043,
06/20/444-1658

J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

130. Jakabné
Dr. Somogyi Rozália

7623 Pécs Kolozsvár u. 8. fszt. 3. 06/30/354-9148 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

131. Bogácsi Attila 6100 Kiskunfélegyháza Nyíl u. 37. 76/561-040 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

132. Sajtos Géza 6000 Kecskemét Szolnoki út 20. 76/502-292,
06/20/912-5891

J. Felnõttképzés 1,3,4,5 2009.06.30

133. Matolcsi Zsigmond 2071 Páty Füzespatak u. 22. 06/30/211-4195 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

134. Révész Lujza 4400 Nyíregyháza Korányi köz 3. 1/4. 06/30/382-6533,
42/443-028

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

135. Dr. Kardos Jánosné 1158 Budapest Sashalmi sétány 20. 06/30/478-3693 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

136. Rettegi Zsolt 9700 Szombathely Deák F. u. 76/b. III/16. 70/368-2841,
20/964-8606

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,7 2009.06.30

137. Abosi István 1147 Budapest Csömöri út 34/B. II. e. 1. 383-2324,
06/20/914-3045

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

138. Bujtor István 7627 Pécs Kispiricsizma dûlõ 30. 06/30/993-4892 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,6,7,8 2009.06.30

139. Dr. Bánhidi Sándorné 1133 Budapest Kárpát u. 52. IV/16. 06/30/919-5393 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

140. Dr. Benedek Andrásné 2120 Dunkaeszi Ilka u. 33. 06/30/984-9488 J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

141. Dr. Böõr Katalin 1075 Budapest Madách tér 3-4. II. em. 06/30/3715436 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

142. Tóth János 1214 Budapest Kozmosz sétány 8. 3/11. 276-5020,
06/30/311-6590

J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.06.30

143. Nyíregyházi Györgyné 1033 Budapest Apát u. 28. 06/20/928-0006,
367-0629

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

144. Dr. Fodor Imréné 7635 Pécs Mogyorós köz 4. 72-552-230,
06/30/9934-891

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,6,7, 2009.06.30
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145. Weinper Mária 1064 Budapest Izabella u. 94. fszt. 5. 303-0811,
06/30/960-7976

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

146. Egey Ervin 4032 Debrecen Böszörményi út 67. 06/20/342-8924 A. Esélyegyenlõség 2. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,7,8 2009.06.30

147. Szilágyi Antal 1149 Budapest SZTÁV. Rt. Angol u. 36. 469-9040 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,8 2009.06.30

148. Dr. Löffler Dietrichné 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. 316-6736,
06/20/468-0015

J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.06.30

149. Dr. Matheidesz Mária 1121 Budapest Borbála u. 3. 381-0158,
06/30/552-1733

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

150. Stépánné Dr. Vancsa
Ágnes

1124 Budapest Korompai u. 21-23/D. fszt. 2. 319-0844,
06/30/262-8773

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

151. Dr. Asbóth Arthur 1077 Budapest Rózsa u. 4-6. (KIT Kft.) 342-7715,
342-6929

J. Felnõttképzés 1,2 2009.06.30

152. Schmidt Erzsébet 6727 Pécs Szivárvány u. 3. 06/20/980-3116 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

153. Bedõ Éva 1108 Budapest Mélytó u. 6. 264-9034,
311-6650

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

154. Dr. Madarász Sándor 8419 Csesznek Vár út 79/B. 06/20/333-5832 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7 2009.06.30

155. Kiss Attila László 4031 Debrecen Bán u. 6/b. 06/30/461-6387 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

156. Hatos Hajnalka Csilla 9152 Börcs Szabadság u. 25/B. 06/30/986-2800 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

157. Rudolfné Dr. Katona
Mária

1151 Budapest Pozsony u. 10. 06/20/980-3102
,
306-5873

J. Felnõttképzés 5,8 2009.06.30

158. Murányi István 1141 Budapest Álmos vezér park 17. 342-6952,
06/30/970-1262

J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30

159. Bartucz Ferencné 2100 Gödöllõ Tél u. 12. 06/30/211-9622 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

160. Dr. Sibelka György 3300 Eger Zöldfa u.27. 36/311-847 J. Felnõttképzés 2,4,5,6, 2009.06.30

I. Személyügyi szakértés 2,4,6, 2011.12.11

161. Dr. Vámosi Zoltán 2096 Üröm Táncsics M. u. 14. 06/30/984-2372 J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.06.30

162. Pádár Tivadar 2440 Százhalombatta Bláthy Ottó u. 9. II/7. 06/30/277-1533 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

163. Tamásné Lehoczki Aranka 5600 Békéscsaba Rábai u. 23. 06/30/205-9727 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30

164. Dr. Nagy Ágnes 5601 Békéscsaba Teleki u. 1. 06/30/515-0900 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2,3,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

165. Dr. Kálmán Anikó 4032 Debrecen Németh László u. 6. 52/508-328,
06/30/436-8849

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.06.30
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166. Gyülingné Schindler Rózsa 8000 Székesfehérvár Géza u. 90. 06/30/959-3919,
06/22/310-308

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7 2009.06.30

167. Ács Sarolta 8800 Nagykanizsa Homokkomáromi u. 15. 06/30/227-6662 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

168. Csizmár József 1016 Budapest Czakó u. 9. 374-6266 J. Felnõttképzés 8 2009.06.30

169. Szieglné Terescsik Katalin 1221 Budapest Ady E. u. 137. 06/30/950-9956 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

170. Farkas Éva 3529 Miskolc Csabai kapu 55. 06/20/951-4533 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.06.30

171. Molnárné Szabó Katalin 9023 Gyõr Álmos u. 2. 96/410-218,
06/30/254-8521

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

172. Páderné Nemes Szilvia 8200 Veszprém Szikra u. 23. 06/20/238-2206 J. Felnõttképzés 5,6 2009.06.30

173. Dr. Róder Lászlóné 1191 Budapest Kisfaludy u. 26. 280-6204,
06/30/222-2308

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

174. Kiss Tibor 4400 Nyíregyháza Ér u. 13. 3/3. 06/70/380-7731 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.06.30

175. Halmai Csaba 8100 Várpalota Zichy Imre u. 16. 88/470-043 J. Felnõttképzés 5,8 2009.06.30

176. Nyáry László Gedeon 5000 Szolnok Kisfaludy u. 2. IV/13. 06/20/497-1158,
56/511-261

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

177. Halmai Csabáné 8100 Várpalota Zichy Imre u. 16. 88/470-043 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

178. Kovács János 1022 Budapest Bimbó út 3. V/3. 06/20/926-3693 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.06.30

179. Huszár Dezsõ 7400 Kaposvár Erdõsor u. 89/a. 06/20/975-8988 J. Felnõttképzés 2,4,5,6, 2009.06.30

180. Jókai István 1075 Budapest Rumbach S. u. 15/a 461-7420 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.06.30

181. Bogdány Zoltán 1092 Budapest Kinizsi u. 37. II/13. 215-4490 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.06.30

182. Veressné Dr. Kiss Anna 4251 Hajdúsámson Petõfi u. 10/3. 06/30/463-3949 J. Felnõttképzés 1 2009.06.30

183. Kontér Mária 4026 Debrecen Csokonai u. 28. 06/30/548-0110 J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

184. Dallos Gergely 9700 Szombathely Szent Gellért u. 47. IX/39. 06/20/925-1943 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

185. Tóthné Nagy Emese 9970 Szentgotthárd Honvéd u. 10. 06/30/610-8543,
94/554-217/24
mell.

J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

186. Volf Mária Magdolna 9700 Szombathely Perintparti sétány 2. IV/11. 06/70/332-8781 J. Felnõttképzés 2,5 2009.06.30

187. Dr. Fazekasné
Stébel Valéria

4225 Debrecen Homokhát u. 40. 06/30/388-9283 A. Esélyegyenlõség 1,2,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 6,7 2009.06.30

188. Jakab Andrásné 3508 Miskolc Igazság u. 16. 46/347-207,
06/30/985.4793

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

189. Somogyi Zsuzsanna 1074 Budapest Szövetség u. 37. 344-5197,
06/30/242-2119

J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.06.30

190. Zolnainé Szabó Ibolya 4220 Hajdúböszörmény Újvárosu u. 33. 06/20/947-4032 J. Felnõttképzés 4,5, 2009.06.30

191. Kerékgyártó László 2030 Érd Munkácsy u. 38. 06/20/514-0315,
23/369-208

J. Felnõttképzés 2,4,8 2009.06.30

192. Szûcsné Németh Zsuzsanna 1201 Budapest Katona J. u. 14. 284-4538,
06/20/520-2630

J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.06.30
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193. Majorosné Kiss Zsuzsanna 1053 Budapest Ferenciek tere 5. III/10. 06/20/339-1068 J. Felnõttképzés 3,8 2009.06.30

194. Vedovatti Anildo 1027 Budapest Varsányi Irén u. 38/a 06/20/428-1256 J. Felnõttképzés 2 2009.06.30

195. Kámán István 9700 Szombathely Gazdag Erzsi u. 8. III/11. 06/30/377-7445,
94/520-431

J. Felnõttképzés 1,2,6 2009.06.30

196. Szászi Balázs 6757 Szeged Zágon u. 16. 06/30/5653-933 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

197. Nagy Zsuzsanna 7624 Pécs Veres Péter u. 20. 4/15. 06/30/260-4105 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

198. Dr. Kántorné
Sárközi Katalin

4600 Kisvárda Vár u. 15. 06/30/364-2366,
45 /415-440

J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

199. Soós Roland 3518 ÉRÁK Miskolc Erenyõ út 1. 46/530-150/115 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.06.30

200. Hargitai István 4400 Nyíregyháza Körte u. 13. 06/30/955-7253,
fax: 42/500-587

J. Felnõttképzés 1,4,5, 2009.06.30

201. Dr. Agócs József 3104 Salgótarján Gorkij krt. 65. 2/6. 06/30/983-4423,
32/416-833

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

202. Turcsány Ferenc 1114 Budapest Bartók B. út 51. 385-4121 J. Felnõttképzés 6 2009.06.30

203. Eperjesi Éva Zsuzsanna 7624 Pécs Tiborc u. 30. 72/550-749,
70/289-1955

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

204. Ivánkai Györgyné 1153 Budapest Bethlen Gábor u. 14. 307-6428 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

205. Szabó Csaba 2600 Vác Földváry tér 4. 27/318-793,
06/30/270-4958

J. Felnõttképzés 2,7,8 2009.06.30

206. Molnár György 5600 Békéscsaba Degré u. 66. 66/442-070,
06/30-928-2331

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

207. Bereczki Ferenc 4251 Hajdusámson-
Martinka

Kastély u. 23. 06/30/998-0819,
52/535-665

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,4,6,7 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 1,2,3 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

208. Szántó Zoltán 8200 Veszprém Halle u. 9/H. 06/30/345-2667,
88/591-406

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

209. Tóth Ágnes 7623 Pécs Nagyszeben u. 5. 06/20/975-2231,
72/215-390

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.06.30

210. Zsigmond Csaba 2030 Érd Harangvirág u. 38. 06/30/231-8824,
302-7876,

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.06.30

211. Mesterházy Emil 7624 Pécs Zója u. 5/B. 06/30/332-7423,
72/506-845

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

212. Dr. Borosán Gyula 8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 7-11. 06/30/9397-288,
92/318-737

J. Felnõttképzés 2,3,5,6 2009.06.30

213. Szombati Lajos Géza 3001 Hatvan Pf.: 124. 06/30/334-4433 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,

2009.06.30
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214. Dr. Bardócz-Tódor András 1121 Budapest Arató u. 24/B. 06/30/984-6649 J. Felnõttképzés 4 2009.06.30

215. Takács György 9700 Szombathely Kálvária u. 27. 06/30/969-9302 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

216. Dr. Hargitai János 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 60. 06/30/943-0627,
42/507-280

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.06.30

217. Kiss Sándor 9700 Szombathely Niké u. 10. fszt. 4. 06/30/993-2025 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.06.30

218. Dr. Vágvölgyiné
Németh Éva

2022 Tahitótfalu Pacsirta u. 30/A. 06/30/954-7896 J. Felnõttképzés 5 2009.06.30

219. Fitos Sándor 1033 Budapest Leányfalu u. 10. 06/30/96-09854,
338-0068

J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

220. Kámánné Csán Zsuzsana 2310 Szigetszentmiklós Szent Miklós útja 4/b. I/5. 24/467-097 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.06.30

221. Adamik Mária 1075 Budapest Károly krt. 5/A. 303-0722,
06/20/484-9065

J. Felnõttképzés 1,3,4,5,6 2009.06.30

222. Gál Ildikó 1186 Budapest Margó Tivadar u. 142. I/3. 06/30/246-5870 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

223. Dr. Undi Jánosné 7400 Kaposvár Damjanich u. 8-10. 06/82/528-180,
06/30/334-5147

J. Felnõttképzés 2,4 2009.06.30

224. Balogh Edit 6725 Szeged Bem u. 24. 06/30/475-2417 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

225. Dr. Könyves Erika 5000 Szolnok Szolnoki Fõiskola Ady E. u. 9. 06/20/496-4246 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.06.30

226. Virtné Bodnár Éva 1108 Budapest Takarék u. 12. 344-5195,
265-2001

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.06.30

227. Dobó Lajos 6726 Szeged Hársfa u. 8/4. 62/438-507 J. Felnõttképzés 4,5 2009.06.30

228. Horváth Gréta 1055 Budapest Szalay u. 10-14. 06/20/416-9098,
473-7735

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8, 2009.06.30

229. Józanné Sipos Etelka 6090 Kunszentmiklós Bankos Károly u. 5. 06/20/911-5835 J. Felnõttképzés 2. 2009.09.30

230. Dr. Tatai-Szabó Miklós 9797 Nárai Lövõi u. 6. 94/321-405,
06/30/216-8157

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

231. Reményi Ágnes 3532 Miskolc Liszt F. u. 13. 06/30/549-1112 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

232. Torday Jenõ 4225 Debrecen Nagyszentgyörgy u. 36. 70/389-7163 J. Felnõttképzés 4,5,6, 2009.0930.

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2011.12.11

233. Dr. Szabó Imre Ferenc 1162 Budapest Wesselényi u. 121. 06/30/230-8373,
405-3810

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.09.30

234. Orosz Károly 2220 Vecsés Sárosi út 2. 432/3423,
29/352-231

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

235. Mihályi István 1222 Budapest Orkán u. 12. 06/30/332-0108 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

236. Schmidt Erika Klára 7400 Kaposvár Búzavirág u. 29. 06/30/959-1473 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

237. Pintér Lóránd Nándor 7400 Kaposvár Búzavirág u. 29. 06/30/959-1474 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

238. Práff Csaba 1098 Budapest Távíró u. 21. 1. lh. 1/3. 06/20/992-3991 J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.09.30

239. Tary Ferenc 6000 Kecskemét Segesvári u. 13. 76/413-824,
06/20/460-3236

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30
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240. Bok Józsefné 3524 Miskolc Kölcsey F. u. 9. fszt. 2. 70/502-7981,
46/314-713

J.Felnõttképzés 1,2,4,5,6 2009.09.30

241. Kiss Ferenc 8900 Zalaegerszeg Kovács K. tér 4. 92/323-707 J. Felnõttképzés 3,6 2009.09.30

242. Palotás József 6000 Kecskemét Jókai u. 28-30. IV/8. 06/20/428-5215 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

243. Czöndör Mihályné 2490 Pusztaszabolcs Dózsa György út 47/2. 06/20/398-8557,
25/521-400

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

244. Kollár József 1213 Budapest Krizantém u. 32. 06/30/941-4887,
276-6677

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

245. Hencsei Kálmán 1052 Budapest Bécsi u. 3. IV/30. 06/20/456-7741,
267-0606

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

246. Szemcsák Imre 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 13. 06/30/229-1503 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

247. Marton József 5600 Békéscsaba Sas u. 8. 66/441-314,
20/961-7557

J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

248. Györgyi Gyula 4405 Nyíregyháza Puttony u. 38. 06/20/446-0036 J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

249. Faragóné Hajdok Ilona 8000 Székesfehérvár Fehérvári u. 8. 22/324-764,
06/30/323-2659

J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

250. Dr. Dobos László 3515 Miskolc Egyetem-város 46/565-433,
06/20/431-2806

J. Felnõttképzés 1,2,3 2009.09.30

251. Hovaneczné Erdélyi Ágnes 3200 Gyöngyös Gazdász u. 7/3. 37/319-305,
06/20/934-3796

J. Felnõttképzés 6 2009.09.30

252. Udvardi-Lakos Endre 1085 Budapest Baross u. 43. 318-9515,
06/20/808-5035

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

253. Szöllõsi Zsuzsa 1137 Budapest Pozsonyi út 49. 06/20/355-9098 J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

254. Vargáné Püski Katalin 5600 Mezõberény Hõsök u. 1. 66/449-349,
06/30/289-5318

J. Felnõttképzés 1,4,5,6 2009.09.30

255. Hangonyi István 2030 Érd. Moha u. 7. 06/30/984-0467 J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

256. Dancsó Tünde 1071 Budapest Damjanich u. 42. 70/211-4304 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

257. Somodiné Hajdú Éva 1136 Budapest Hegedûs Gy. u. 49-51. 1/3. 210-7603/113,
06/70/456-1870

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

J. Felnõttképzés 4 2012.10.15

258. Réthy Pál 2330 Dunaharaszti Baktay Ervin út 23-25/10. 06/20/332-8026 J. Felnõttképzés 1,2,6 2009.09.30

259. Borsi Árpád 2141 Csömör Móricz Zs. u. 3/a. mh. 267-6469,
06/30/964-7395

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.09.30

260. Fodor Imre 1181 Budapest Kinizsi Pál u. 4. 290-7069,
06/30/355-5628

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

261. Turóczy Istvánné Dr. 5000 Szolnok Konstantin út 37. 06/30/219-7682 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,6,8 2009.09.30

262. Tóth Tamás 4025 Debrecen Piac u. 75. I/3. 06/30/264-7262 J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

263. Ladányi Lõrinc 1238 Budapest Rianás u. 25. 06/20/982-8451 J. Felnõttképzés 3,4,5,6,7 2009.09.30

264. Kovács Pál 8000 Székesfehérvár Vágújhelyi u. 38/a. 22/329-228 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30

265. Dr. Nádasdi Józsefné 4400 Nyíregyháza Fecske u. 12. 06/30/306-3653 J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30
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266. Pelle Tamásné 5600 Békéscsaba Damjanich u. 1/3. 66/441-326 J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

267. Szilágyi Mihály 5000 Szolnok Kisgyep út 17. 06/56-410-164,
06/20/335-5828

J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.09.30

268. Dr. Boza Pál 6000 Kecskemét Futár u. 11. 76/516-385 J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

269. Kalotáné Németh Ágnes 2089 Telki Gyöngyirág u. 21. 06/30/213-7149 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

270. Hartyányi Mária 2144 Kerepes Halász u. 4. 06/30/996-0475 J. Felnõttképzés 2,4,5,7,8 2009.09.30

271. Szûcs István 5350 Tiszafüred Vadász út 28/a. 06/30/440-9491 J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.09.30

272. Feketéné Dr. Szakos Éva 1118 Budapest Ratkóc u. 9. 246-2133 J. Felnõttképzés 2,3,4,5,8 2009.09.30

273. Dr. Morvay Anna 1123 Budapest Jókai Mór u. 17. 210-7603,
06/20/346-7338

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

274. Czetõ Béla 1211 Budapest Táncsics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

275. Soltész Iván 1149 Budapest Répássy u. 2. 8/51. 06/30/931-3924 J. Felnõttképzés 1,4 2009.09.30

276. Sepsi Zsigmond 1211 Budapest Táncsics M. u. 78. 276-3111,
420-4513

J. Felnõttképzés 1,2,4,6,8 2009.09.30

277. Maczkó László 1214 Budapest Kossuth L. u. 120. I. em. 5. 06/30/931-3925 J. Felnõttképzés 1,4,6 2009.09.30

278. Gáspár Gyula 7761 Kozármisleny József Attila u. 8. 06/30/976-6129,
72/516-118

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

279. Juhász Ferencné
Karakas Ilona

1125 Budapest Patkó u. 8. 303-0810/122 J. Felnõttképzés 7 2009.09.30

280. Illés Balázs 4400 Nyíregyháza Fészek út 194. 20/477-4483,
42/342-429

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

281. Dr. Balla Gábor Tamás 1172 Budapest Besenyszög u. 61. 06/28/420-133,
257-9299

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

282. Keszmann János 2113 Erdõkertes Mikszáth K. u. 54. 333-1588,
06/20/541-9085

J. Felnõttképzés 1,2,5,6 2009.09.30

283. Nowackiné Tóth Katalin 3535 Miskolc Kuruc u. 31. II/1. 46/374-074,
06/30/6456-720

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

284. Éliás János 8000 Székesfehérvár Rózsahegyi u. 41. 06/70/502-6109,
332-7787/128

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

285. Dr. Barkó Endre 2083 Solymár Hegy u. 6. 06/30/343-6407 J. Felnõttképzés 2,3,8 2009.09.30

286. Rakaczkiné Dr. Tóth
Katalin

1137 Budapest Pozsonyi út 41. 340-3294,
06/30/418-4905

J. Felnõttképzés 2,5,8 2009.09.30

287. Pollák József 8000 Székesfehérvár Mancz János u. 4/B. II/9. 06/22/316-796,
06/20/962-0389

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,7,8 2009.09.30

288. Major Ágnes 1012 Budapest Kuny Domokos u. 19. 06/30/919-3513 J. Felnõttképzés 2,4,5, 2009.09.30

289. Furján Gergely 9152 Börcs Szabadság u. 25/B. 06/20/944-5164,
96/529-480

J. Felnõttképzés 4,5,6, 2009.09.30

290. Juhász Péter 6724 szeged Francia u. 4/A. 62/425-025 J. Felnõttképzés 2,3,6,7 2009.09.30
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291. Gál Gyöngyi 3950 Sárospatak Tompa út 1/a. 06/30/266-0879,
47/312-308

J. Felnõttképzés 6 2009.09.30

292. Dr. Tóth Gézáné 8000 Székesfehérvár Poprádi u. 36. 06/30/317-0197 J. Felnõttképzés 2,6 2009.09.30

293. Nagy Zsolt Szombathely Deák F. u. 41. 06/30/957-7383 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

294. Bodnár Lajosné 4087 Hajdúdorog Toborzó u. 1. 06/20/980-4476,
52/415-628

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

295. Beszédes Nimród Attiláné 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. 06/30/522-5439,
66/446-444

J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

296. Deutsch György 1213 Budapest Cseresznyés u. 14. 06/20/954-8824,
277-0512

J. Felnõttképzés 5,6,7 2009.09.30

297. Oláhné Zieser Zsuzsanna 2051 Biatorbágy Damjanich u. 4. 06/20/382-0496,
374-6260

J. Felnõttképzés 2,3,8 2009.09.30

298. Müllerné Vincze Judit 3521 Miskolc Berekkert út 40. 06/20/434-3044 J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

299. Kanyár Erika 8200 Veszprém Simon I. u. 2/C. II/7. 06/20/478-4713,
88/422-181

J. Felnõttképzés 5,8 2009.09.30

300. Bándly József 9641 Rábapaty Felsõpatyi u. 66. 06/30/474-7310 J. Felnõttképzés 4,6 2009.09.30

301. Vajda Károly 3535 Miskolc Fényesvölgyi út 14. I/2. 06/30/953-6848,
412-275

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

302. Papp Ferenc 3715 Gesztely Malom u. 1/A. 06/30/355-1982,
46/450-156

J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

303. Körmendy Éva 3100 Salgótarján Meredek út 9. 06/30/935-9184 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

304. Szabó Anikó 9027 Gyõr Szélsõ u. 3. 06/70/525-3137 J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

305. Knoch László 7621 Pécs Mária u. 37. 06/20/922-1287 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

306. Sulyok Tamás 7623 Pécs Móré Fülöp u. 2/A. III/11. 06/20/924-7992 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

307. Dr. Nagypatakiné
Hajzer Anna

2440 Százhalombatta Sport u. 4. 23/354-208,
06/70/561-3225

J. Felnõttképzés 7. 2009.09.30

308. Mezõ Tibor 2013 Pomáz Körte u. 18. 06/26/325-288,
06/20/498-3817

J. Felnõttképzés 7. 2009.09.30

309. Schlett Zoltán 1212 Budapest Barcs tér 1. 06/20/946-9675 J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

310. Zoltai Márta 1088 Budapest Békési u. 3. 1/B. 06/30/970-4780,
483-0158

J. Felnõttképzés 4,8 2009.09.30

311. Bátyai László 1134 Budapest Csángó u. 22. V/6. 06/30/229-4674 J. Felnõttképzés 1,5,8 2009.09.30

312. Dr. Völgyesi Pál 1113 Budapest Tornavár u. 22. 386-9598 J. Felnõttképzés 3. 2009.09.30

313. Tibori Tímea 1014 Budapest Úri u. 49. 06/30/990-0988,
224-0786

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

314. Dr. Farkas Olga 6771 Szeged Iskola u. 18. 62/405-802 J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

315. Inhof László 7636 Pécs Tildy Z. u. 61. 70/528-0711 J. Felnõttképzés 2,8 2009.09.30
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316. Dr. Szilágyi Klára 1035 Budapest Váradi S. u. 17. VIII/48. 06/30/977-1447 J. Felnõttképzés 2,3,6 2009.09.30

317. Lénárt Zoltán Levente 3529 Miskolc Középszer u. 14. I/2. 06/30/480-4448 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

318. Szabó Istvánné 5536 Körösújfalu Felszabadulás u. 40. 06/30/239-8096 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

319. Kollár Andrea 1115 Budapest Fraknó u. 23. 06/30/986-2982 J. Felnõttképzés 2 2009.09.30

320. Gaál Zoltánné 7632 Pécs Maléter P. u. 114. 72/439-020,
06/30/288-4000

J. Felnõttképzés 2,6,7 2009.09.30

A. Esélyegyenlõség 2. 2009.09.30

321. Kukucska István 4400 Nyíregyháza Kiss E. u. 17. 06/20/958-6778 J. Felnõttképzés 6. 2009.09.30

322. Garai Péter 7400 Kaposvár Honvéd u. 1. III/1. 06/20/321-2047,
82/501-044,
82/414-336

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2009.09.30

323. Dr. Husti István 2100 Gödöllõ Nagy László u. 9. 28/522-044 J. Felnõttképzés 4,6 2009.09.30

324. Dr. Bozó Jánosné 6640 Csongrád Jókai u. 14. 06/30/857-4245,
63/483-790

J. Felnõttképzés 4 2009.09.30

325. Dr. Fülöp Ilona Erzsébet 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 13/a. 70/235-0489,
52/422-407,
52/535-346

J. Felnõttképzés 2,4,5,6 2009.09.30

326. Dr. Kárpáti László 8360 Keszthely Deák F. u. 57. 83/314-334,
83/510-016

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

327. Ragályiné
Hajdú Zsuzsanna

3530 Miskolc Király u. 6. 06/20/998-2327 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

328. Schmidt Ferenc 3521 Miskolc Berekkert u. 46. 06/30/915-8755,
46/505-915

J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

329. Káli Csaba 1137 Budapest Katona J. u. 41. III/18. 70/216-4335,
347-4052

J. Felnõttképzés 5 2009.09.30

330. Tábor Istvánné 5712 Szabadkígyós Ókígyósi út 4. 66/250-311 J. Felnõttképzés 1,4,5,8 2009.09.30

331. Dr. Vadász István 5350 Tiszafüred Sarkantyú u. 8. 06/30/534-6590,
59/352-106

J. Felnõttképzés 4,5,6 2009.09.30

332. Dr. Simon Ákos 8200 Veszprém, Stadion u. 32/2. 88/429-671,
88/428-436

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

333. Kraiciné
Dr. Szokoly Mária

1121 Budapest Költõ u. 18/a. 275-4396 J. Felnõttképzés 2,3,4,5 2009.09.30

334. Képes János 1144 Budapest Füredi u. 52-54. I/14. 06/30/535-3685 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2009.09.30

335. Fazekas Zoltán 3600 Ózd Kiserdõalja 2. 48/471-029,
48/471-185

J. Felnõttképzés 1,2,6,7,8 2009.09.30

336. Dr. Sárváryné Kiss Katalin 8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 42-44. 92/321-239,
06/20/922-5546

J. Felnõttképzés 2,6 2009.09.30

337. Kanfi Horváth Mihály 6600 Szentes Köztársaság u. 7/2. 70/272-6343 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

338. Holczinger Istvánné 1067 Budapest Podmaniczky u. 43. 06/30/900-4618 J. Felnõttképzés 1,2,4,5 2009.09.30
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339. Babus László 1146 Budapest Kacsóh Pongrác u. 7. III/4. 364-4046,
06/30/388-5314

J. Felnõttképzés 2,5 2009.09.30

340. Brückler Tamás 8000 Székesfehérvár Temesvári út 68/A. 06/20/919-3276 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30

341. Steinbacher Józsefné 2400 Dunaújváros Széchenyi park 8. 3/2. 25/984-1518 J. Felnõttképzés 2,3,6 2009.09.30

I. Személyügyi szakértés 1,3 2009.09.30

342. Fejes Katalin 1062 Budapest Andrássy út 8. 06/20/394-2353 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 5 2012.12.10

A. Esélyegyenlõség 2. 2009.10.01

K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2012.12.10

343. Dr. Fodor Sándorné 1011 Budapest Szalag u. 6. 06/20/472-6591 J. Felnõttképzés 2,5,6,8 2009.09.30

344. Hidvégi Péter 7625 Pécs Kálvária u. 46. 72/518-580 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 5,6 2009.09.30

345. Vallató Péter 4032 Debrecen Tessedik Sámuel u. 49. 06/20/473-6428,
52/485-527

J. Felnõttképzés 6. 2009.09.30

346. Gerõ Ildikó 4031 Debrecen István út 55. IX/79. 06/30/943-8355 A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7,8 2009.09.30

347. Dr. Koszó Mária 6724 Szeged Petresi u. 11/a. 70/311-6262 J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.09.30

348. Kazarján Erzsébet 1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 31. 06/30/949-5470 J. Felnõttképzés 2,3,7 2009.09.30

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

349. Balogh Mihályné 6724 Szeged Lajta u. 16. 06/30/310-8953 C. Munkaerõ-piac- tanácsadás 1,2,3,4,5,6,7 2009.09.30

350. Kiss Katalin 3100 Salgótarján Úttörõk út 1. III/6. 32/520-190,
06/30/625-8554

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

351. Dr. Páger Margit 6710 Szeged-
Szentmihály

Ajtony köz 3. 06/20/333-5815 I. Személyügyi szakértés 2,4 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,8 2009.09.30

352. Takács Gábor 1173 Budapest Pesti út 136. II/9. 431-1644,
06/30/962-7582

J. Felnõttképzés 4,5,6,8 2009.09.30

353. Hadjadjné Varga Andrea 2840 Oroszlány Népek barátsága u. 17. IV/1. 34/362-907,
06/20/476-7290

J. Felnõttképzés 1,4,5 2009.09.30

354. Tringer Éva 1125 Budapest Sárospatak u. 30/C. 06/20/937-4764,
355-7131

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8 2009.09.30

355. Dr. Lóth László 1701 Budapest Pf.: 210. 485-5201,
06/20/941-8752

I. Személyügyi szakértés 2,4,6 2009.09.30

J. Felnõttképzés 3,4,5,6,8 2009.09.30

356. Karakasné Morvay Klára 1031 Budapest Selyemfonó u. 8. fszt. 1. 70/215-1513,
374-6266

J. Felnõttképzés 5,8 2009.09.30

357. Kosch Tamás 2750 Nagykõrös Patay u. 18. mh. 347-4040 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8

2009.09.30
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358. Borsy Gábor 8000 Székesfehérvár Sütõ u. 20. fszt. 1. 06/20/931-2838 J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7 2009.09.30

359. Horváth Gyuláné 8200 Veszprém Sorház u. 1/c. 88/569-930,
06/30/307-1478

J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

360. Tóth Ildikó 1032 Budapest Zápor u. 61. 8/42. 06/30/650-0001 J. Felnõttképzés 5. 2009.09.30

361. Zimányi Krisztina 1182 Budapest Kolbányi Géza u. 11. 374-6298,
30/535-1367

J. Felnõttképzés 2,3,6,8 2009.09.30

362. Vizi György 2092 Budakeszi József A. u. 63/c. 463-8222 J. Felnõttképzés 1,2,3,5 2009.09.30

363. Dr. Simonics István 2045 Törökbálint Károlyi M. u. 70. 06/30/211-4871 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5 2009.09.30

364. Nagy Gyula 4220 Hajdúböszörmény Nánási u. 20. 52/561-383 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

365. Dr. Milcsevics Arnoldné 1046 Budapest Fóti út 60/E. 06/20/316-0335 J. Felnõttképzés 3,5,6 2009.09.30

366. Németh János 8000 Székesfehérvár Bártfai u. 21. 06/30/969-4733 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,8 2009.09.30

367. Novákné Halász Anna 6724 Szeged Mura u. 11. 06/70/466-5411 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.09.30

368. Nagy Zoltán 2015 Szigetmonostor-
Horány

Horánygyöngye u. 182. 30/655-1463 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

369. Meskóné Tóth Ágota 1186 Budapest Goroszló u. 7. 295-4190,
06/20/254-5387

J. Felnõttképzés 1,4,5, 2009.09.30

370. Hrivnák Andrea 1041Budapest Deák F. u. 85. 231-0700,
06/30/419-5331

A. Esélyegyenlõség 1,2 2009.09.30

J. Felnõttképzés 2,5,6,7,8 2009.09.30

371. Zimonyi Barbara 8200 Veszprém Pázmándi u. 14. 06/20/333-0119 J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

372. Dr. Kádas Lajos 1131 Budapest Násznagy u. 23. 359-9085 J. Felnõttképzés 4,5 2009.09.30

373. Marczinek Zoltán 2314 Halásztelek Iskola u.12. 06/20/951-9851 J. Felnõttképzés 2,5,6 2009.09.30

374. Zahorán Hilda 5600 Békéscsaba Haán Lajos tér 7. IV. 12. 06/30/606-7795,
66/455-402

J. Felnõttképzés 4,5,8 2009.09.30

375. Karoliny Mártonné Dr. 7632 Pécs Bimbó u.16. 72/444-3382 B. Munkadíjazás, bérrendszer 2,5 2009.09.30

376. Dr. Várhelyi András 1024 Budapest Ezredes u. 12. 488-2170,
06/30/952-7244

J. Felnõttképzés 2,4,5,8 2009.09.30

377. Lovretity Mária 7624 Pécs Sáfrány u. 27. 72/324-182 I. Személyügyi szakértés 3,6 2009.09.30

378. Katavics József 9700 Szombathely Benedek E. u. 11. II/9. 94/341-414 C. Munkaerõ-piaci tanácsadás
munkavédelmi techn.
vizsgaelnök

4 2009.09.30

379. Bucherné Gemela
Gabriella

1036 Budapest Kiskorona u. 12. V/25. 06/20/326-4307 I. Személyügyi szakértés 1. 2009.09.30

380. Szabó Gabriella 6000 Kecskemét Kristály tér 2. IV/14. 06/30/326-2375 I. Személyügyi szakértés 2,3,4,5,6 2009.09.30

381. Rákosi Szilvia 1094 Budapest Páva u. 33. 472-2712
06/20/522-3159

J. Felnõttképzés 4. 2009.09.30

J. Felnõttképzés 1,5 2012.10.15

382. Kristóffyné Szász Etelka 5600 Békéscsaba Andrássy út 18. E. 2/13. 06/30/515-0800 B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,2,3,4,5,6,7 2009.09.30

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 1,2,3,4,6 2009.09.30
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383. Kiss Mária Magdolna 1133 Budapest Esztergomi u. 11. A. VII/1. 06/30/357-5204,
239-2098

C. Munkaerõ-piaci tanácsadás 6,7 2009.09.30

J. Felnõttképzés 6,7,8, 2009.09.30

384. Gubáné Kosztin Jolán 4030 Debrecen Hegyi Mihályné u. 66. 06/30/269-3295 J. Felnõttképzés 3,5,6 2009.09.30

385. Pásztor Eszter 2030 Érd Emma u. 1/b. 70/380-3788 J. Felnõttképzés 2,4,5 2009.12.20

386. Belényesi Emese 1215 Budapest Árpád u. 10/c. X/259. 20/317-2129 J. Felnõttképzés 2,6,8 2009.12.20

387. Dr. Henczi Lajos 1165 Budapest Futórózsa u. 108. 403-4071 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,8 2009.12.20

388. Dr. Köpf Lászlóné 1025 Budapest Sarolta u. 3. 06/30/595-1648 A. Esélyegyenlõség 4 2009.12.20

G. Munkaügyi kapcsolatok 3,4, 2009.12.20

J. Felnõttképzés 4,5 2009.12.20

389. Gere János 2400 Dunaújváros Apáczai Cs. J. u. 11. 25/502-850,
06/30/934-8309

I. Személyügyi szakértés 3 2009.12.20

J. Felnõttképzés 5 2009.12.20

390. Dihen Lajosné 1046 Budapest Lahner György u. 8/B. I/1. 06/30/544-9329,
379-0425

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3,4,5,6,7,8, 2009.12.20

I. Személyügyi szakértés 1,5,7 2009.12.20

391. Erdõdyné Di Giovanni
Magdolna

3527 Miskolc Bajcsy-Zs. 10. I/4. 46/508-685,
06/20/326-740

J. Felnõttképzés 2,5,6,7 2009.12.20

J. Felnõttképzés 1,4 2012.12.10

392. Dr. Hovánszki Arnold 1123 Budapest Kapitány u. 1. III/9. 266-2245,
318-1945

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3,4,5, 2009.12.20

D. Munkajog 1,2 2009.12.20

393. Szászné Perlaki Ilona 1039 Budapest Bebo Károly u. 11. III/12. 243-6934,
460-1897

B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2009.12.20

G. Munkaügyi kapcsolatok 5 2009.12.20

I. Személyügyi szakértés 1,5,7 2009.12.20

394. 228/1999 Jankó Zoltán 8000 Székesfehérvár Zsolt u. 76. 22/506-992 I. Személyügyi szakértés 2009.12.06

395. Dr. Szabó Attila 1114 Budapest Bartók B. u. 70. II/5. 365-6659,
70/227-4258

J. Felnõttképzés 1,2,5, 2010.02.28

396. Höflinger Ferenc 3600 Ózd Bulcsú u. 13. 48/471-943,
06/30/627-2366

J. Felnõttképzés 1,4,5,7,8, 2010.02.28

397. Sipos Júlia 7678 Kovácsszénája Fõ u. 12. 20/520-9670,
72/498-665

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6, 2010.02.28

398. Sári Béla 5000 Szolnok Bimbó út 19. 06/30/967-6501 I. Személyügyi szakértés 1,3, 2010.02.28

J. Felnõttképzés 2,5,6, 2010.02.28

399. Dr. Dobóczky Károlyné 6723 Szeged Csaba u. 48/A. 62/421-000 A. Esélyegyenlõség 1 2010.02.28

400. Fischer Gábor 1202 Budapest Nagyszõlõs u. 4. 06/30/919-9205 G. Munkaügyi kapcsolatok 2,4 2010.06.03

J. Felnõttképzés 2,5,6 2010.06.03

401. Dr. Varga Lászlóné 1114 Budapest Bartók B. u. 1. II/11. 3658-042 J. Felnõttképzés 1 2010.06.03
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402. Erdei Péter 1392 Budapest, Pf.: 255. 06/30/230-6989 J. Felnõttképzés 1,2,4,6, 2010.06.03

403. Dr. Lehotai Péter 1145 Budapest Pancsova u. 7. 384-3210 J. Felnõttképzés 4,5, 2010.06.03

404. Bathó Éva 5100 Jászberény Szép u. 28. 06/30/416-9956 A. Esélyegyenlõség 1,2,3, 2010.06.03

J. Felnõttképzés 2,5, 2010.06.03

405. Papp István 2100 Gödöllõ Török Ignác u. 21/A. 28/414-096,
70/387-7034

I. Személyügyi szakértés 2 2010.09.28

406. Tímárné Deibler Ilona 2085 Pilisvörösvár Kálvária u. 12. 70/387-7060 B. Munkadíjazás 7 2010.09.28

407. Dr. Deák László 1174 Budapest Vörösmarty u. 29. 06/30/922-2365,
258-3439

J. Felnõttképzés 2,4,5, 2010.09.28

408. Dr. Bálint Julianna 1118 Budapest Háromszék u. 17. 70/259-6753 J. Felnõttképzés 2,5, 2010.09.28

409. Márkus László 1024 Budapest Lövõház u. 20/a. 301-9125,
06/30/471-4053

J. Felnõttképzés 5 2010.09.28

410. Nagy Klára 8640 Fonyód Pf.: 53. 85/560-270 J. Felnõttképzés 4,5, 2010.09.28

411. Jambrich István 7030 Paks Kurcsatov út 17. A/1. 75/319-525,
069/20/952-222
7

J. Felnõttképzés 4,5 2010.09.28

412. Gyenes Istvánné 4600 Kisvárda Szõlõskert köz 5. 06/30/655-7531 J. Felnõttképzés 4,5,6, 2010.09.28

413. Gyenes István 4600 Kisvárda Szõlõskert köz 5. 45/410-000,
06/30/655-7531

J. Felnõttképzés 4,5,6, 2010.09.28

414. Mózes Tamás 1024 Budapest Zivatar u. 9. 316-7397,
06/20/979-3892

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6, 2010.09.28

415. Szedlmayer Beáta 1094 Budapest Tompa u. 20. 472-2717,
06/30/231-6128

J. Felnõttképzés 5 2010.09.28

416. Bicskey István 5430 Tiszaföldvár Remény u. 26. 56/473-031,
56/423-233-337
m,
06/20/423-4310

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

417. Köves Gábor 2045 Törökbálint Hõs u. 4. 06/30/948-4359 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,4,5, 2010.11.10

418. Soponyai Mihályné 7200 Dombóvár Zalka Máté u. 17. IV/19. 06/20/938-5766 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

419. Csapó Zoltán 1145 Budapest Amerikai út 80/B. IV.7. 252-2113,
06/30/922-1971

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10

420. Adorján Zsuzsanna 7150 Bonyhád Bezerédj u. 39. 06/30/393-9616 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,6,7, 2010.11.10

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

421. Petróczi Ferenc 8000 Székesfehérvár Privigyei u. 11. 06/30/217-0916 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

422. Liszicza István 7100 Szekszárd Csatári u. 73. 74/411-062,
06/30/372-4390

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

423. Dr. Ábel Béla 5000 Szolnok Tarló u. 14. II/4. 56/344-398,
06/30/308-8345

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

424. Dr. Baka István 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 32/c. 1/2. 45/472-289,
06/30/525-2091

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10
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425. Duchon Gáborné 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 53/A. II/6. 06/20/997-0343 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5,6, 2010.11.10

426. Dr. Ivókné Mike Boglárka 6500 Baja Puskin u. 16. 06/20/914-2657 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 6 2010.11.10

427. Veressné Molnár Julianna 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 42/411-433 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,4,5, 2010.11.10

428. Wágner László 7300 Komló Fürj u. 1. 72/482-292 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

429. Király Zoltán 7626 Pécs Felsõbalokány u. 45. 06/30/332-7428 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.11.10

430. Balogh Zoltán 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 42/411-480 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

431. Benkõ András 5000 Szolnok Kassai u. 74. 1/5. 06/20/391-8566 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5,6, 2010.11.10

432. Kovács Krisztián 2092 Budakeszi Batthyány u. 67. 06/20/339-9300 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

433. Vandzsó Tibor 2500 Esztergom Kossuth L. u. 52. 33/312-912,
06/30/285-1551

K. Foglalkozási rehabilitáció 6 2010.11.10

434. Vincze Györgyné 7632 Pécs Gyulai Pál u. 11. 72/506-893,
06/30/351-3814

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

435. Horváth Anikó Katalin 7432 Hetes Vikár Béla u. 21. 06/30/314-2553 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

436. Parti Mónika Ivett 1043 Budapest Kassai u. 8. VIII/48. 06/30/361-2742 K. Foglalkozási rehabilitáció 3 2010.11.10

437. Dr. Tittmanné
Dr. Tóth Noémi

2510 Dorog Martinovics u. 12. 33/312-912,
06/30/937-4438

K. Foglalkozási rehabilitáció 4 2010.11.10

438. Garadnay Tímea 2500 Esztergom Bánomi ltp. 12. 3/1. 33/312-912,
06/30/748-2855

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

439. Takács Ágnes Margit 1035 Budapest Szentendrei út 8. 10/55. 242-1086,
06/20/957-9049

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5, 2010.11.10

440. Hajas György 8800 Nagykanizsa Teleki u. 7/a. 06/30/463-0750 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

441. Schiller Kertész Tamás 2500 Esztergom Lippert József út 7. 06/30/940-8627 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

442. Tornai Anikó 8230 Balatonfüred Óvoda u.18/b. 70/337-2590 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

443. Kissné Kovács Marianna 5600 Békéscsaba Teleki u. 8. 06/30/205-9726 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

444. Kiss Andrea 8900 Zalaegerszeg Bíró Márton u. 24/A. II/7. 92/509-855,
06/30/904-9682

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

445. Riger Gyula 7622 Pécs Liszt F. u.18. 72/334-880,
06/30/565-7822

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

446. Maradi Péter 2500 Esztergom Akácos u. 81. 33/312-912,
06/30/949-1487

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

447. Szabados Mónika 5600 Békéscsaba Csányi u. 2. I/6. 06/20/360-1847 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

448. Urbán István 3527 Miskolc Soltész N. K. u. 1. I/4a. 06/30/587-7907 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

449. Dr. Kisváriné
Dr. Cserveny Anna Mária

7622 Pécs Bajcsy-Zs. u. 2. 72/532-447,
70/233-9397

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

450. Tasnádi Sándor 2500 Esztergom Pf.: 95. 33/312-912,
06/30/948-2338

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5,6, 2010.11.10

451. Mihalovitsné Ujlaki Ágota 2510 Dorog Fáy ltp. 5. 2/8. 33/312-912,
06/30/309-9290

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10
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452. Dr. Taczman Lajos 5100 Jászberény Pf.: 166 06/30/998-0330 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2010.11.10

453. Dr. Páncél Tibor 7633 Pécs Esztergár L. u. 1/b. fszt. 3. 70/360-6238 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

454. Dr. Juhász Ferenc 1173 Budapest Kaszáló u. 109. II/8. 06/20/474-3991 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10

455. Dr. Somlay Géza 1188 Budapest Tiszavirág u. 31/a. 294-5251,
06/30/948-4620

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,4,5,6, 2010.11.10

456. Huszár Tibor 9970 Szentgotthárd Mária út 10. 70/382-1565 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

457. Kis Ilona Katalin 5000 Szolnok Baross G. út 5. 1/4. 06/30/466-3689 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

458. Csépke István 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 06/20/470-0763 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

459. Dr. Hamzsa Béla 1084 Budapest Víg u. 22. I/2. 3143-926,
06/20/388-3695

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

460. Bolgárné Székely Mária 1139 Budapest Lomb u. 22. 412-8114,
06/30/989-6492

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

461. Lajos Tibor Kiskunhalas Bocskai u. 14. 06/30/475-1644 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.11.10

462. Dr. Sarkadi Sándor 7130 Tolna Bartók B. u. 71. 06/20/925-6678 K. Foglalkozási rehabilitáció 3,4, 2010.11.10

463. Dr. Pál László 6455 Katymár Május 1. u. 14. 06/30/219-0717 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.11.10

464. Hársvölgyi Tamás 5000 Szolnok Karczag László u. 3. 6/52. 06/30/366-6765 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.11.10

465. Forgó Györgyné 1203 Budapest Szt. Erzsébet tér 13. I/2. 475-5855 A. Esélyegyenlõség 3 2010.12.19

I. Személyügyi szakértés 5 2010.12.19

466. Orosz Erzsébet 1081 Budapest Fiumei u. 19/A. 323-6431,
06/30/417-0148

I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,5,6,
7,

2010.12.19

J. Felnõttképzés 2 2010.12.19

467. Dr. Martinkó József 2084 Pilisszentiván Hársfa u. 11. 26/366-144,
06/30/357-3258

J. Felnõttképzés 3 2010.12.19

468. Dr. Zsuffa Ákos Kálmán 1039 Budapest Királyok útja 30. 06/20/366-5034 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 2 2010.12.19

J. Felnõttképzés 4,5,6,8, 2010.12.19

469. Kertész Adrienn 1145 Budapest Korong u. 48. I/3. 06/30/970-7014 E. Munkapszichológia 3 2010.12.19

I. Személyügyi szakértés 3,4, 2010.12.19

470. Paukóné Várnai Adrienn 1158 Budapest Bezsilla IV. u. 16. 06/20/926-4982 J. Felnõttképzés 2 2010.12.19

471. Dr. Veres Gábor 1054 Budapest Akadémia u. 3. 475-5864 A. Esélyegyenlõség 4 2010.12.19

35 I. Személyügyi szakértés 5 2010.12.19

472. Dr. Papp Sándor 1119 Budapest Etele út 63. 10/98. 06/30/982-4806 J. Felnõttképzés 2,7,8, 2010.12.19

473. Kosch Tamás 1097 Budapest Gyáli út 33-35. 347-4040,
53/351-204,
06/30/262-2686

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2010.12.19

474. Dr. Barczi Antal 3300 Eger Tímár út 3. 1/2. 36/518-013,
06/30/205-2945

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2010.12.19

475. Tasnádi Ágnes 1087 Budapest Százados út 32. 06/20/493-3325 J. Felnõttképzés 2,5,7,8, 2010.12.19

476. Farkasné Dr. Lukácsy Zita 9024 Gyõr Ikva u. 24. 06/20/9447-650,
mh: 96/426-229

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5,6, 2010.12.19
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477. Szabóné
Dr. Szabó Erzsébet

5300 Karcag Püspökladányi út 38. 06/30/901-3767 D. Munkajog 1,2,3, 2010.12.19

478. Kasziba Zsuzsanna 7300 Komló Dózsa Gy. u. 5. 06/30/368-8823
0

I. Személyügyi szakértés 4,5, 2010.12.19

K. Foglalkozási rehabilitáció 2 2010.12.19

479. Dr. Csikesz Tamás 1053 Budapest Veres Pálné u. 26. I/5. 266-7601,
06/20/338-70005

J. Felnõttképzés 6,8 2010.12.19

480. Nagymihály János 5600 Békéscsaba Haán L. tér 14. II/6. 66/635-108,
70/387-7206

G. Munkaügyi kapcsolatok 2,3,4,5, 2010.12.19

H. Munkaügyi viták kezelõje 1,2, 2010.12.19

481. Vitézné Kerék Gertrúd 4400 Nyíregyháza Bujtos u. 32. 06/20/930-8730 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,3,5, 2010.12.19

482. Szécsényi Lajos 4024 Debrecen Sumen u. 12. I/7. 06/30/239-9649 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,3,5, 2011.02.17

483. Glantné Nagy Katalin 4030 Debrecen Kosárfonó u. 42. 06/30/257-7282,
06/30/627-3137

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,2,5, 2011.02.17

484. Dr. Peténé Adomán Mária 4100 Berettyóújfalu Lenkei u. 26. 06/30/239-9656 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.02.17

485. Kerekes András 4532 Nyírtura Táncsics M. u. 35. 06/30/339-1895,
06/30/911-2207

K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.02.17

486. Szabóné Dr. Berki Éva 1086 Budapest Magdolna u. 6/a. 314-4538 I. Személyügyi szakértés 1,2,3,4,6,7, 2011.02.17

J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6,
7,8,

2011.02.17

487. Dr. Váradi László 1054 Budapest Alkotmány u. 3. 472-8079 J. Felnõttképzés 1,3,4,5, 2011.02.17

488. Dr. Kardos János 1054 Budapest Alkotmány u. 3. 472-8075 J.Felnõttképzés 4,5,8, 2011.02.17

489. Hanuska Marianna 1062 Budapest Andrássy út 55. 06/30/223-7961 J. Felnõttképzés 2,6, 2011.04.01

490. Tirpák Tibor 3521 Miskolc Berekkert út 3. 46/405-293,
06/20/360-4245

J. Felnõttképzés 5 2011.04.01

491. Bogáthy Józsefné 8800 Nagykanizsa Babóchay Gy. u. 49. 93/314-812,
06/20/208-1352

J. Felnõttképzés 3 2011.04.01

492. Lemmerné Száraz Edit 6000 Kecskemét Corvin János u. 15. 76/413-904,
70/5728-3851

C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,4,6, 2011.04.01

I. Személyügyi szakértés 1,2,3, 2011.04.01

J. Felnõttképzés 2 2011.04.01

493. Pulai Istvánné 7629 Pécs Aknász u. 2/5. 06/30/962-7578 J. Felnõttképzés 2,6, 2011.04.01

494. Kisházy Gergely 1143 Budapest Ilka u. 25-27. A. 4/405. 06/30/275-8611 E. Munkapszichológia 1 2011.04.01

495. Légrádi Tamás 1033 Budapest Tavasz u. 3. 06/30/931-1638 J. Felnõttképzés 2,5,6, 2011.05.17

496. Éder Géza 9700 Szombathely Május 1. u. 25/F. 06/30/937-7172 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,2,4,7, 2011.05.17

J. Felnõttképzés 1,2,4,6,7, 2011.05.17

K. Foglalkozási rehabilitáció 2,5,6, 2011.05.17

497. Lovasné Szemõk Ildikó 2211 Vasad Rákóczi u. 4/b. 06/20/460-1120,
29/442-972

C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,4, 2011.05.17
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498. Böde Andrásné 4400 Nyíregyháza Szalag u. 5. 06/30/290-5140,
42/455-774

J. Felnõttképzés 5 2011.05.17

499. Brdárné Dr. Illés Zsuzsa 1145 Budapest Róna u. 147. 405-4807,
06/30/362-4809

D. Munkajog 1 2011.05.17

500. Dr. Varga Éva 1051 Budapest Mérleg u. 12. 1/2. 06/30/201-3528 I. Személyügyi szakértés 3,4, 2011.05.17

501. Dr. Barta Zsuzsanna 1142 Budapest Rákospatak park 3. III/10. 06/30/211-6256 I. Személyügyi szakértés 1,2, 2011.05.17

502. Dr. Nagyné Maros Jolán 1144 Budapest Szemtmihályi u. 19. 8. em. 213. 220-1916,
374-2807

J. Felnõttképzés 1,2,4,5, 2011.05.17

503. Szemes László 1033 Budapest Búza u. 14. IX/84. 06/30/949-2263 I. Személyügyi szakértés 2,4,vizs-
gaelnök
személyügyi
ügyintézõ,
személyügyi
gazdálkodó

2011.05.17

504. Csernyiné Tóth Éva 3300 Eger Vörösmarty út 11/a. 70/367-5792 J. Felnõttképzés 5,6, 2011.12.11

505. Dr. Torma Béla 2314 Halásztelek Kisgyár u. 64/A. 06/30/241-3741 B. Munkadíjazás, bérrendszer 1,3, 2011.12.11

506. Deák Lászlóné 4432 Nyíregyháza Csongor u. 26. 06/30/362-8026 J. Felnõttképzés 5 2011.12.11

507. Peck Tibor 1204 Budapest Csorba u. 19. 06/30/373-5615 J. Felnõttképzés 6,8, 2011.12.11

508. Tóth Zoltán 9730 Kõszeg Kórház u. 22. 06/30/902-7882 J. Felnõttképzés 2,4, 2011.12.11

509. Erdélyi András György 8638 Balatonlelle Honvéd u. 99. 70/611-2000 K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2011.12.11

510. Blága Gyula 4145 Csökmõ Deák Ferenc u. 3. 54/443-176,
70/330-7111

A. Esélyegyenlõség 2,3, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 2,3,6,7, 2011.12.11

511. Hegedûsné Hegyi Anikó 1165 Budapest Album u. 43/b. 06/20/344-4241 K. Foglalkozási rehabilitáció 1,5, 2011.12.11

512. Dr. Tauszigné Czakó
Zsuzsanna

1027 Budapest Horváth u. 2-12. IV/40. 202-4471,
06/30/544-2279

J. Felnõttképzés 1,4,5,7, 2011.12.11

513. Dr. Matoricz Anna 1025 Budapest Zöldlomb u. 26-30/A. 335-6058,
06/30/415-4201

C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,2,4,6,7, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,8, 2011.12.11

514. Dr. Braun Judit 1163 Budapest Kézbesítõ u. 11. 405-1473,
06/20/415-1151

C. Munkaerõpiaci tanácsadás 1,2,6,7, 2011.12.11

J. Felnõttképzés 1,2,4,5,6,7, 2011.12.11

515. Dr. Vincze Imre 5300 Karcag Kazinczy u. 2/a. 06/30/639-5176,
59/313-665

D. Munkajog 1,2, 2011.12.11

516. Dr. Horesnyi Julianna
Csilla

6771 Szeged Szerb u. 127. 06/30/349-1352,
06/30/475-6520

D. Munkajog 1,3, 2011.12.11

517. Kráz Éva 9024 Gyõr Csokonai u. 23/B. 06/30/240-0803 J. Felnõttképzés 4,5, 2012.03.01

518. Gergely László 2500 Esztergom Móricz Zs. u. 26/A. 33/313-145 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8, 2012.03.01
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519. Szabó István 5630 Békés Bethlen u. 1/1. 06/30/466-3821 J. Felnõttképzés 4,5, 2012.03.01

520. Dr. Sörös Éva 1211 Budapest Kossuth L. u. 47-49. I. 7. 06/30/411-4623 K. Foglalkozási rehabilitáció 5 2012.03.01

521. Ocskayné Csizi Krisztina 2081 Piliscsaba Szent László u. 53. 06/20/967-3946 J. Felnõttképzés 234568 2012.03.01

522. Strasinski Zsuzsanna 1044 Budapest Megyeri út 116/A. 06/20/451-9040 J. Felnõttképzés 456 2012.05.01

523. Dr. Sugár János 3532 Miskolc Vas u. 9. 46/379-144
70/619-2487

J. Felnõttképzés 2456 2012.05.01

524. Dr. Radványi Lajos 2840 Oroszlány Népek barátsága u. 17. IV/1. 06/30/477-4466 F. Munkaszociológa 124 2012.05.01

525. Dr. Ocsenás Zoltán János 8000 Székesfehérvár Sajó u. 39/c. 06/20/924-6215 D. Munkajog 2 2012.05.01

526. Kisné Lengyel Tímea 1181 Budapest Havanna u. 23. 06/20/210-1206 K. Foglalkozási rehabilitáció 245 2012.05.01

527. Dr. Ilovicsné Török Ágota 1134 Budapest Gidófalvy Lajos u. 25. 786-2160
06/30/419-7425

I. Személyügyi szakértés 3 2012.05.01

J. Felnõttképzés 23568 2012.05.01

528. Dr. Füzi István 1025 Budapest Szépvölgyi út 148/4. 06/20/990-5825 K. Foglalkozási rehabilitáció 45 2012.10.15

529. Fazekas Gabriella Ibolya 3525 Miskolc Széchenyi u. 15. 46/341-892 J. Felnõttképzés 2 2012.10.15

530. Nagy János 3200 Gyöngyös Csalogány út 39. 37/317-138 J. Felnõttképzés 2 2012.10.15

531. Fehérvári Krisztina 8000 Székesfehérvár Almássy telep 15. 06/20/981-9232 J. Felnõttképzés 123456 2012.10.15

532. Tirpák András 3534 Miskolc Gagarin u. 42. 06/30/645-1550 J. Felnõttképzés 256 2012.10.15

533. Váradi Istvánné 4400 Nyíregyháza Lengyel u. 76. 06/30/248-8576 J. Felnõttképzés 54568 2012.10.15

534. Molnárné Stadler Katalin 1094 Budapest Viola u. 26. 215-7022 J. Felnõttképzés 45 2012.12.10

535. Eõry-Reuter Petra Lívia 9027 Gyõr Pesti út 85. 70/363-1167 J. Felnõttképzés 345 2012.12.10

536. Dr. Piros Márta 1064 Budapest Izabella u. 44/a. 322-3062 C. Munkaerõpiaci tanácsadás 567 2012.12.10

I. Személyügyi szakértés 3 2012.12.10

J. Felnõttképzés 12345678 2012.12.10

K. Foglalkozási rehabilitáció 15 2012.12.10

537. Dr. Szabó Melinda 1148 Budapest Lengyel u. 37. 06/30/972-2239 K. Foglalkozási rehabilitáció 12345 2012.12.10

538. Kis Pál Istvánné 7100 Szekszárd Fagyöngy u. 52. 06/30/330-2907 K. Foglalkozási rehabilitáció 12456 2012.12.10

539. Lovigné Koroknai Anna 7627 Pécs Pósa Lajos u. 88. 72/512-837
06/20/579-1858

K. Foglalkozási rehabilitáció 125 2012.12.10
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T á  j é  k o z  t a  t á s

fel ügye lõi iga zol vány el vesz té sé rõl

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség Észak-ma gyar or szá gi Mun ka vé del mi Fel ügye lõ sé ge 
mun ka tár sá nak, Sza bó Mi hály mun ka vé del mi fel ügye lõ nek
az 5051289 szá mú fel ügye lõi iga zol vá nya el ve szett.

Az 5051289 szá mú fel ügye lõi iga zol vány 2008. már -
cius 25. nap já tól ér vény te len.

Az Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 

t á  j é  k o z  t a  t á  s a

az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõs égét vizs gá ló,
ta nú sí tó, el le nõr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek 

rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak,
il le tõleg 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 rendelet szerint kijelölt,
illetõleg bejelentett szervezetek

közzétételérõl

A fog lal koz ta tás po li ti kai 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 21. § sze rint az Or szá gos 
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõfelügyelõség elnöke
útján 2008. év március 18-án kijelölt il le tõ leg bejelentett
szervezet a következõ:

INNOVATEXT Tex til ipa ri Mû sza ki Fej lesz tõ és Vizs gá ló
In té zet ZRt. Ter mék ta nú sí tó Szer ve zet (Rö vid ne vén:
INNOVATEXT ZRt. (1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 86. Tel.:
1/260-1809, Fax: 1/261-5260. 

E-ma il: tex ti le@in no va text.hu

A ki je lö lés te rü le te: 

Me cha ni kai ha tá sok, hõ, láng, vegy sze rek, hi deg esõ
és UV su gár zás el le ni vé dõ ru há zat, kéz vé dõ esz köz és fej -
védõ esz köz, jó lát ha tó sá got biz to sí tó vé dõ ru há zat és an ti -
szta ti kus vé dõ ru há zat meg fe le lõ sé gé nek a 2/2002. (II. 7.)
SZCSM ren de let sze rin ti vizs gá la ta és ta nú sí tá sa. 

A Ki je lö lõ Ok irat szá ma: 1/2008

A Ma gyar Köz tár sa ság brüssze li ál lan dó kép vi se le te tá -
jé koz ta tá sa alap ján az INNOVATEXT ZRt. be je len tett
szer ve zet té vált, azo no sí tó szá ma: 1523. 

A ki je lö lé si te rü let hez tar to zó egyé ni vé dõ esz kö zök
meg fe le lõ ség vizs gá la ta it a mel lék let tar tal maz za.
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Mel lék let

A ki je lö lé si te rü let hez tar to zó egyé ni vé dõ esz kö zök 
meg fe le lõ ség vizs gá la ta és ta nú sí tá sa  az INNOVATEXT Tex til ipa ri Mû sza ki Fej lesz tõ és Vizs gá ló In té zet ZRt. 

Ter mék ta nú sí tó Szer ve zet 1/2008. szá mú Ki je lö lõ Ok ira ta alap ján

A vizs gált ter mék
(Ter mék/anyag)

A vizs gált/mért jel lem zõ a vizs gá lat tí pu sa
mé ré si tar to mány
(Az el já rás jel le ge)

A vizs gá la ti/mé ré si mód szer azo no sí tó ja
(Az el já rás azo no sí tó ja)

Vé dõ ru hák fej vé dõ esz kö zök Alap ve tõ egész ség vé del mi és er go nó mi ai
meg fe le lõ ség (ár tal mat lan ság ki ala kí tás
ké nye lem mé re tek)

MSZ EN 340

Kü lön le ges ki ala kí tá si kö ve tel mé nyek nek 
való meg fe le lõ ség

MSZ EN 342
MSZ EN 343
MSZ EN 469
MSZ EN 470-1
MSZ EN 471
MSZ EN 510
MSZ EN 531
EN 1149-5
MSZ EN 1150
MSZ EN ISO 11611
MSZ EN 13034
MSZ EN 13758-2 
MSZ EN 14058
MSZ EN 14605



A vizsgált termék
(Termék/anyag)

A vizsgált/mért jellemzõ a vizsgálat típusa
mérési tartomány
(Az eljárás jellege)

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
(Az eljárás azonosítója)

Védõruhák fejvédõ eszközök
(folyékony vegyszerekkel szembeni
védelem)

Védelem folyékony vegyszerek ellen.
Az anyagok folyadékbehatolással szem-
beni ellenállásának vizsgálati módszere

MSZ EN ISO 6530

Vegyszerek átbocsátásával szembeni
ellenállás

MSZ EN ISO 6529

Sugárteszt MSZ EN 463

Permetteszt MSZ EN 468

Ködteszt MSZ EN 13034 5.2

Olajlepergetõ képesség MSZ EN ISO 14419

Védõruhák fejvédõ eszközök
(hõvel és lánggal szembeni
védelem)

Korlátozott lángterjedés MSZ EN ISO 15025

Éghetõség MSZ EN ISO 6940

Lángterjedés MSZ EN ISO 6941

Kontakthõ átbocsátás MSZ EN 702

Láng általi hõátadás (konvektív hõ) MSZ EN 367

Ellenállás sugárzó hõvel szemben MSZ EN ISO 6942

Viselkedés megolvadt fém kismértékû
fröccsenésekor

MSZ EN 348
ISO 9150

Megolvadt fém kifröccsenésével
szembeni ellenállás

MSZ EN 373
MSZ EN ISO 9185

Hõállóság MSZ EN 469
A melléklet

Gyulladással szembeni ellenállás MSZ EN 13274-4

Védõruhák fejvédõ eszközök
(hõvel és lánggal szembeni
védelem)

Korlátozott lángterjedés MSZ EN ISO 15025

Éghetõség MSZ EN ISO 6940

Lángterjedés MSZ EN ISO 6941

Kontakthõ átbocsátás MSZ EN 702

Láng általi hõátadás (konvektív hõ) MSZ EN 367

Ellenállás sugárzó hõvel szemben MSZ EN ISO 6942

Viselkedés megolvadt fém kismértékû
fröccsenésekor

MSZ EN 348
ISO 9150

Megolvadt fém kifröccsenésével
szembeni ellenállás

MSZ EN 373
MSZ EN ISO 9185

Hõállóság MSZ EN 469
A melléklet

Gyulladással szembeni ellenállás MSZ EN 13274-4

Védõruhák fejvédõ eszközök
(egyéb veszélyekkel szembeni
védelem)

Kopásállóság MSZ EN 530
MSZ EN 14325

Átlyukasztó erõ (max. 50 kN) MSZ EN 863

Hõáteresztõ képesség MSZ EN 31092

Hõszigetelõ képesség MSZ EN ISO 15831

Textil kelmék vízállósága
(max.100 kPa)

MSZ EN 20811

Kelmék felületi nedvesítéssel szembeni
ellenállása

MSZ EN 24920

Szín CIE No. 15.2

Fényvisszaverés CIE No. 54.2

Felületi ellenállás MSZ EN 1149-1
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A vizsgált termék
(Termék/anyag)

A vizsgált/mért jellemzõ a vizsgálat típusa
mérési tartomány
(Az eljárás jellege)

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
(Az eljárás azonosítója)

Védõruhák fejvédõ eszközök
(egyéb veszélyekkel szembeni
védelem)

Átmeneti ellenállás MSZ EN 1149-2

Töltéscsillapodás MSZ EN 1149-3

UV-sugárzással szembeni védelem MSZ EN 13758-1

Védõruhák fejvédõ
eszközök (alapanyagok
színtartósága)

Színtartóság fénnyel szemben MSZ EN ISO 105-B02

Színtartóság háztartási és nagyüzemi
mosással szemben

MSZ EN ISO 105-C06

Színtartósága vegytisztítással szemben MSZ EN ISO 105-D01

Színtartósága izzadsággal szemben MSZ EN ISO 105-E04

Színtartósága hipokloritos fehérítéssel
szemben

MSZ EN ISO 105-N01

Színtartósága vasalással szemben MSZ EN ISO 105-X11

Színtartósága dörzsöléssel szemben MSZ EN ISO 105-X12

Védõruhák fejvédõ eszközök
(alapanyagok mérettartósága)

Mérettartóság mosás és szárítás során MSZ EN 25077
MSZ EN ISO 3759
MSZ EN ISO 6330
MSZ EN ISO 15797

Mérettartóság vegytisztítás során MSZ EN ISO 3175-1
MSZ EN ISO 3175-2

Védõruhák, fejvédõ eszközök
(alapanyagok szilárdsági jellemzõi)

Szakítóerõ (textil kelmék)
(max. 50 kN)

MSZ EN ISO 13934-1
MSZ EN ISO 13934-2
MSZ EN ISO 1421

Szakítóerõ (készbõrök) (max. 50 kN) MSZ EN ISO 3376

Repesztõ szilárdság MSZ EN ISO 13938-1

Varrat szakítóerõ (max. 50 kN) MSZ EN ISO 13935-1
MSZ EN ISO 13935-2

Tépõerõ (bevonatos kelmék)
(max. 50 kN)

MSZ EN ISO 4674-1

Tépõerõ (max. 50 kN) MSZ EN ISO 9073-4
MSZ EN ISO 13937-2

Tépõerõ (készbõrök) (max. 50 kN) MSZ EN ISO 3377-1
MSZ EN ISO 3377-2

Bevonat tapadóereje MSZ EN ISO 2411

Védõruhák, fejvédõ eszközök
(alapanyagok egyéb mechanikai
jellemzõi)

Hajlítgatás-állóság MSZ EN ISO 7854
MSZ EN 14325, 4.5, 4.6

Összetapadási ellenállás MSZ EN 25978

Légáteresztõ képesség MSZ EN ISO 9237

Vízgõz áteresztõ képesség MSZ EN 31092

Vastagság (készbõrök) (max 10 mm) MSZ EN ISO 2589

Védõruhák, fejvédõ eszközök
(alapanyagok kémiai jellemzõi)

Azoszínezékekbõl származó aromás 
aminok

MSZ EN 14362-1

Formaldehid tartalom MSZ EN ISO 14184-1

Textíliák vizes kivonatának pH-értéke MSZ EN 1413
MSZ EN ISO 3071

Zsírtartalom (készbõrök) IUC 4

Króm VI tartalma (készbõrök) MSZ EN 420
ISO 17075

pH-érték (készbõrök) MSZ ISO 4045
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A vizsgált termék
(Termék/anyag)

A vizsgált/mért jellemzõ a vizsgálat típusa
mérési tartomány
(Az eljárás jellege)

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
(Az eljárás azonosítója)

Védõruhák, fejvédõ eszközök
(alapanyagok kémiai jellemzõi)

Készbõr. A diklór-metánban oldódó
anyagtartalom meghatározása

MSZ EN ISO 4048

Fém alkatrészek nikkel kibocsátása MSZ EN 1811

Védõruhák, fejvédõ eszközök
(alapanyagok elõkezelõ eljárásai)

Elõkezelõ eljárások vízhatlanság vizsgá-
lathoz

MSZ EN 343

Xenon-lámpás elõkezelõ eljárás szín vizs-
gálathoz

MSZ EN 471
MSZ EN 1150

Elõkezelõ eljárások fényvisszaverés vizs-
gálathoz

MSZ EN 471
MSZ EN 1150

Nagyüzemi mosási eljárások MSZ EN ISO 10528

Áztatás vízben MSZ EN 533,
A melléklet

Kézvédõ eszközök Alapvetõ kialakítási és ártalmatlansági
megfelelõség

MSZ EN 420

Kényelem és használhatósági megfelelõ-
ség (méretek, kéz mozgási képessége,
vízgõzáteresztõ képesség és abszorpció)

MSZ EN 420
MSZ EN 407
MSZ EN 374-1

Kesztyûk levetési ideje MSZ EN 659

Kézvédõ eszközök
(mechanikai veszélyek elleni
védelem)

Kopásállóság MSZ EN 388

Késvágással szembeni ellenállás MSZ EN 388

Tépõerõ (max. 50 kN) MSZ EN 388

Átlyukasztó erõ (max. 50 kN) MSZ EN 388

Kézvédõ eszközök
(folyékony vegyszerekkel
szembeni védelem)

Folyékony vegyszerek behatolásával
szembeni ellenállás

MSZ EN 374-2

Vegyszerek átbocsátásával szembeni 
ellenállás

MSZ EN 374-3

Olajlepergetõ képesség MSZ EN ISO 14419

Kézvédõ eszközök
(hõvel és lánggal szembeni
védelem)

Égési viselkedés MSZ EN 407

Kontakthõ átbocsátás MSZ EN 702
+ MSZ EN 407
+ MSZ EN 659
+ MSZ EN 12477

Láng általi hõátadás (konvektív hõ) MSZ EN 367
+ MSZ EN 407
+ MSZ EN 659
+ MSZ EN 12477

Ellenállás sugárzó hõvel szemben MSZ EN ISO 6942
+ MSZ EN 407
+ MSZ EN 659

Viselkedés megolvadt fém kismértékû
fröccsenésekor

MSZ EN 348
+ MSZ EN 407
+ MSZ EN 12477

Megolvadt fém kifröccsenésével 
szembeni ellenállás

MSZ EN 373
+ MSZ EN 407
MSZ EN ISO 9185

Bélésanyagok hõállósága ISO 17493

Kézvédõ eszközök
(hideggel szembeni védelem)

Konvektív hideg MSZ EN 511

Kontakt hideg MSZ EN 511
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A vizsgált termék
(Termék/anyag)

A vizsgált/mért jellemzõ a vizsgálat típusa
mérési tartomány
(Az eljárás jellege)

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
(Az eljárás azonosítója)

Kézvédõ eszközök
(alapanyagok mechanikai
tulajdonságai)

Textil kelmék vízállósága
(max. 100 kPa)

MSZ EN 20811

Készbõrök vízhatlansága MSZ EN ISO 20344

Súrlódási tényezõ ITM-12

Szakítószilárdság (max. 50 kN) MSZ EN 455-2

Varrat szakítóerõ (max. 50 kN) MSZ EN 13935-2

Hajlítás kis hõmérsékleten ISO 4675

Hajlítgatás-állóság MSZ EN ISO 7854
+ MSZ EN 511

Kézvédõ eszközök (alapanyagok
kémiai tulajdonságai)

Textíliák vizes kivonatának pH-értéke MSZ EN 1413

Színtartósága izzadsággal szemben MSZ EN ISO 105-E04

Formaldehid tartalom MSZ EN ISO 14184-1

Króm VI tartalom (készbõrök) MSZ EN 420

pH-érték (készbõrök) MSZ ISO 4045

Kézvédõ eszközök (alapanyagok
elektrosztatikus tulajdonságai)

Felületi ellenállás MSZ EN 1149-1

Átmeneti ellenállás MSZ EN 1149-2

Töltéscsillapodás MSZ EN 1149-3
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
cí mû ki ad vány.
A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény sa já tos tör té ne te: a ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
 történt nagy  terjedelmû mó do sí tá sai, va la mint a 2003. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé se óta el fo ga dott több mint egy tu cat mó do -
sí tá sa je len tõ sen meg nehezíti a jo got al kal ma zók, a jo got ta nu lók vagy csak ép pen meg is mer ni aka rók szá má ra a bün te -
tõ el já rás sza bá lya i nak meg ér té sét. Ez a hek ti kus tör té net tet te in do kolt tá, hogy a ma gya rá zat szer zõi a kom men tá rok szo -
ká sos tar tal mán (jog ér tel me zés, jo gal kal ma zói gya kor lat, ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás be mu ta tá sa) túl ter jesz ked nek,
és az egyes jog in téz mé nyek cél ja i nak, fel ada ta i nak hang sú lyo zá sá val, mû kö dé sük több ol da lú, tör té ne ti és gya kor la ti
szem pon tú be mu ta tá sá val – a jog iro da lom meg je lö lé sé vel, a jog tör té net fel dol go zá sá val, va la mint in do kolt ese tek ben a
jog-össze ha son lí tás esz kö ze i vel – nyújt sa nak se gít sé get a jog al kal ma zók nak és a  jogot ta nul má nyo zók nak.

A bün te tõ el já rá si tör vény ma gya rá za ta hét kö tet ben je len t meg:

– az el sõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,

ára: 2205 Ft,

– a má so dik kö tet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás, 
a kényszerintézkedések,

ára: 3675 Ft,

– a har ma dik kö tet
a nyomozás és a vádemelés,

ára: 1596 Ft,

– a ne gye dik kö tet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,

ára: 3087 Ft,

– az ötö dik kö tet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,

ára: 2226 Ft,

– a ha to dik kö tet

a külön eljárások,

ára: 2289 Ft,

– a he te dik kö tet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,

ára: 1722 Ft.

A ma gya rá zat a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár ban meg je lent Be. kom men tár szer kesz tett vál to za ta.
A hét kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 800 Ft he lyett 13 440 Ft.
A köny vek meg vá sá rol ha tók a Köz löny  Centrumban [1072 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán),  tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu] és a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv -
kiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.), va la mint meg ren del he tõk a ki adó ügy fél szol gá la tá nál
(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.
Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA aláb bi kö te te it:

c I. kö tet (2205 Ft) ..... pél dány ban. c V. kö tet (2226 Ft) ..... pél dány ban.

c II. kö tet (3675 Ft) ..... pél dány ban. c VI. kö tet (2289 Ft) ..... pél dány ban.

c III. kö tet (1596 Ft) ..... pél dány ban. c VII. kö tet (1722 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. kö tet (3087 Ft) ..... pél dány ban. c A hét kö tet együtt (13 440 Ft) ..... pél dány ban.

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

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

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 Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

dr. Za vod nyik Jó zsef

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szó ló
2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II.

cí mû két kö te tes ki ad vá nyát.

A 2004. má jus 1-jén ha tály ba lé pett, a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör -
vény rész le te sen sza bá lyoz za a ma gyar biz to sí tá si pi ac sze rep lõi pi ac ra lé pé sé nek és mû kö dé sé nek,
illetve a biz to sí tás fel ügye le ti ha tó ság te vé keny sé gé nek egyes kér dé se it, té ve mind ezt a kö zös sé gi jog ren -
del ke zé se i nek va ló meg fe le lés igényével.

A jog sza bály ma gya rá za tá ra vál lal ko zó je len mun ka fel tár ja a tör vény bel sõ össze füg gé se it, is mer tet ve az
egyes elõ írá sok kö zös sé gi biz to sí tá si jo gi hát te rét is. Fel hív ja a fi gyel met a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te ál tal köz zé tett aján lá sok ra, ál lás fog la lá sok ra, mód szer ta ni út mu ta tók ra és tá jé koz ta tók ra, il le tõ -
leg a bí ró sá gi ha tá ro za tok ra, ez ál tal is meg könnyít ve az egyes ren del ke zé sek he lyes ér tel me zé sét és gya -
kor la ti al kal ma zá sát.

Ajánl juk el sõ sor ban mind azok nak, akik min den na pi mun ká juk so rán a biz to sí tá si tör vény elõ írá sa it kell,
hogy al kal maz zák, így a biz to sí tók mun ka tár sa i nak, a biz to sí tás köz ve tí tõk nek és a biz to sí tá si szak ta nács -
adók nak, de a köz igaz ga tás ban és az igaz ság szol gál ta tás ban a biz to sí tás te rü le té vel fog lal ko zók nak, to -
váb bá a biz to sí tá si jo got ta nu lók nak is.

A szer zõ, dr. Za vod nyik Jó zsef 1991-tõl 2001-ig az Ál la mi Biz to sí tás fel ügye let nél, illetve a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nél dol go zott, 2001-tõl a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny ta ná csá nak tag ja.
Az el múlt évek ben szá mos pub li ká ci ó ja je len t meg a biz to sí tá si jog tár gyá ban, s több he lyen ok ta t biz to sí tá -
si is me re te ket.

A 848 ol dal ter je del mû, két kö te tes ki ad vány ár a 3675 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu),
il let ve 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 del jük 
A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl szóló 2003. évi LX. tör vény ma gya rá za ta I–II. cí mû két -
kö te tes ki ad ványt (ár a: 3675 Ft áfá val) .................  példány ban, és  kérjük, jut tas sák el az aláb bi cím 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, telefonszá ma: ............................................................................................................

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

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

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó  a Fá ma ZRt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék.
Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). 
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 640 Ft, fél évre: 8 820 Ft. Egy pél dány ára: 1 680 Ft.
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál  (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. 
HU ISSN 1589-2506

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
08.1216 - Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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
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